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אא 
  :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا, وبعد

  
 فيــه شــتات كــالم العالمــة حممــد ُ مجعــتا كتــاب ضــوابط التكفــري ,فهــذ

ُاخلاص هبذا املوضوع من مجيـع مـا وقفـت عليـه مـن  ارص الدين األلباينن
تراثه املطبوع واملسموع, مع ترتيب مسائله وتبويبها ليسهل عـىل القـارئ 

  .الكريم تناوهلا والوصول ملا يريده منها
َّ وقد ضممت هذا الكتاب إىل عميل املوسوعي الـذي مـن اهللا بـه عـيل  َّ ُ ْ َ َ

ً, لكــن رأيــت نــرشه مفــردا ليــسهل ين قــسم العقيــدةموســوعة العالمــة األلبــا ُ
تناوله للباحثني وطالب العلـم املعتنـني هبـذا املوضـوع اخلطـري عـىل وجـه 

  .اخلصوص, واهللا من وراء القصد
  وكتب

  شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د
  يف صنعاء اليمن

  حرسها اهللا من كل سوء ومكروه
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z١x אא 
 ]:قال اإلمام[

ًهــو الكفــر وال فــرق بيــنهام رشعــا, فكــل كفــر رشك, وكــل رشك .. كالــرش
سـورة  يف كفر, كام يـدل عليـه حمـاورة املـؤمن صـاحب اجلنتـني املـذكورة

فتنبه هلذا فإنه به يزول عنك كثـري مـن اإلشـكاالت, واحلمـد هللا . )الكهف(
  .الذي بنعمته تتم الصاحلات

 ).٧٣ص"(التعليق على منت الطحاوية"
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z٢x 
  :] أنه قالص روي عن النبي[

ري« اكم خل ا جئن ٍإن ْ ـــــْ َ ِ ُ ـــــ َ ْ ِ ـــــ اب) َ اليهـــــود:يعنـــــي (,َّ ل الكت ا أه ِإن ـــــ َ ـــــ َِّ ْ ُ ـــــ ْ ل ,َ تم أه ُ وأن ـــــ ْ َ َْ ُ ـــــ ْ َ
اب ِالكت ــ َ ِ اب النرص,ْ اب عىل أهل الكت َ وإن ألهل الكت ْ ــ َّ ِ ــِ َ ــ َِ ِ ِْ ِْ ــِ ْ ــ َْ َ ــ َ َ َّ ِ ا ,َ ا أن أب ه بلغن ــ وإن َ َ ُ ََ ََّ ــ َ َ َ ــ َّ ِ

ل إلين د أقب ــسفيان ق َ ْ ــ َ ََ َ ْ ــ َ َ َْ ْ ــ اسُ ِا بجمع من الن ــ َّ ْ ــَ ِ ٍ ــ ْ ا,ِ اتلتم معن ا ق ــ فإم َ َ َ ْ ــ َُّ َْ ــ َ ا ,َِ ا أعرمتون ــ وإم َ ُ ْ ــ َُّ َ َ ِ َ
ًسالحا َ ِ«   

  )منكر(
 :]قال اإلمام[

) ٢٤٠ −  ٣/٢٣٩ ("مـــشكل اآلثـــار" يف أخرجـــه أبـــو جعفـــر الطحـــاوي
 أنه سـمع احلـارث بـن يزيـد احلـرضمي حيـدث :عن عبد الرمحن بن رشيح

 :قالصعض من كان مع رسول اهللاعن ثابت بن احلارث األنصاري عن ب
ِ َملا بلغ رسول اهللاَّ َُ َ َ َ َّ ٍمجع أيب سفيان ليخرج إليه يوم أحدصَ ِ ُـِ ْ َـ ْ َ َ َ ُُ ََ ُ َُ ْ َ ْ ِ ْ َ فانطلق إىل ;َ َ َ َ َْـ

ِاليهود الذين كانوا بالنضري ِ َّــ ُ ــ َ َ ــ ُ َِ ــِ َّ وا,ْ ــ فوجد منهم نفرا عند منزهلم فرحب ُ َّ ُ ــ َ ََ ْ َ َْ ً ــ َ َِ ِ ِ ــ ِِ ْــ ــ ْ َْ َ َ فقال ,َ ــ َ َ
  . فذكره... :هلم

 رجالــه كلهــم ثقــات غــري ثابــت بــن احلــارث , وهــذا إســناد ضــعيف:قلــت
 ومل يـــورده أحـــد مـــن أئمـــة , فإنـــه غـــري معـــروف بعدالـــة أو جـــرح;األنـــصاري

 ,اجلرح والتعديل غري ابن أيب حاتم برواية احلارث بن يزيد هـذا فقـط عنـه
عن حممد بـن إسـحاق ) ٣/٨ ("السرية" يف وقد ذكر ابن هشام. َّوبيض له
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أال !  يـا رسـول اهللا: أن األنصار يوم أحـد قـالوا لرسـول اهللا قـيم:هريعن الز
  ." ال حاجة لنا فيهم" : فقال?نستعني بحلفائنا من هيود
 يف  ومـــن قبلـــه ابـــن القـــيم,)٤/١٤ ("البدايـــة" يف وذكـــر نحـــوه ابـــن كثـــري

 إنــــا ال نــــستعني " : وهــــو املوافــــق حلــــديث عائــــشة الــــصحيح,"زاد املعــــاد"
  ."ني بمرشك أو باملرشك

  .ًكام تقدم قريبا) ١١٠١ ("الصحيحة " يف وهو خمرج
 ومـــا فيـــه مـــن , إذا تبـــني لـــك ضـــعف حـــديث الرتمجـــة:وعليـــه فـــإين أقـــول

ٍ فــال حاجــة حينئــذ إىل التوفيــق بينــه ;عــىل اليهــود أن يقــاتلوا معــهصعرضــه
ألن اليهــود " :وبــني حــديث عائــشة الــصحيح كــام فعــل الطحــاوي حــني قــال

 ليـــسوا مـــن املـــرشكني ; قتـــال أيب ســـفيان معـــهإىلصالـــذين دعـــاهم النبـــي
ِ َيف اآلثـــار األولصالـــذين قـــال رســـول اهللاَّ  أولئـــك ; فإنـــه ال يـــستعني هبـــم:ُ

 وهؤالء أهل الكتاب الذين قد ذكرنـا مباينـة مـا هـم عليـه ممـا ,عبدة األوثان
  ."... الباب الذي تقدم قبل هذا يف عبدة األوثان عليه

تــــي خــــص هبــــا أهــــل الكتــــاب دون  يــــشري إىل بعــــض األحكــــام ال:قلــــت
 , وغريها مما بعضه موضع نظر, ونكاح نسائهم,املرشكني كحل ذبائحهم

 ولـيس كـل ,ًفكـان كـل رشك بـاهللا كفـرا" :)٢٣٤ص (وبنى عـىل ذلـك قولـه 
  !"ًكفر باهللا رشكا

 فـال حاجـة للتأويـل املـذكور ألمـرين ;ً لو سلمنا جدال بقوله هـذا:فأقول
 ومـــــا دام أن ,فـــــرع التـــــصحيح كـــــام هـــــو معلـــــوم أن التأويـــــل : األول:اثنـــــني
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 فــال مــسوغ لتأويــل احلــديث الــصحيح مــن ;احلــديث غــري صــحيح كــام بينــا
  .خيفى عىل أحد إن شاء اهللا تعاىل أجله كام هو ظاهر ال

 إهنـــم ليـــسوا مـــن :اليهـــود والنـــصارى يف  كيـــف يـــصح أن يقـــال:واآلخـــر
َّ واهللا عز وجل قال,املرشكني َ َ َّ flæì×Šž’ŽàÛa@bflàŞãg@﴿ : بعد آيـة}التوبة{سورة  يف َ

@@@@afl̂ flç@žáèčßbflÇ@fl†žÈfli@flâaflŠflzÛa@fl†čvžflàÛa@aìŽiflŠÔflí@bÜÏ@ćflvflãNNN﴾: ﴿@@@flæìŽäčßžûŽí@bÛ@flåíč̂ Ûa@aìÜčmbÓ
@@@@@@@@@@@@íč…@flæìŽäíč†flí@bÛflë@ŽéÛìŽfl‰flë@ŽéÜÛa@flâŞŠfly@bflß@flæìŽßğŠflzŽí@bÛflë@ŠčfÛa@âžìflîÛbči@bÛflë@čéÜÛbči@@@@flåčß@ğÕflzÛa@flå

@@@@@@@@@flæëŽŠčËbfl•@žáŽçflë@đ†flí@žåflÇ@òflížŒčvÛa@aìİžÈŽí@óŞnfly@fllbflnčØÛa@aìŽmëc@flåíč̂ Ûa﴾, ﴿@@Ž…ìŽèflîÛa@čoÛbÓflë
@@@@@@@@@@@@@@flæìŽ÷čçbflšŽí@žáèčçaflìÏdči@žáŽèÛžìÓ@ÙčÛfl‡@čéÜÛa@Žåžia@Ž|îčflàÛa@ôfl‰bfl–ŞäÛa@čoÛbÓflë@čéÜÛa@Žåžia@ćŠžíflŒŽÇ

@č̂ Ûa@flÞžìÓ@@@@@@@@flæìØÏžûŽí@óŞãc@ŽéÜÛa@ŽáŽèÜflmbÓ@ŽÝžjÓ@žåčß@aëŽŠÐ×@flåí﴾ .كيـف ;ًفمـن جعـل هللا ابنـا 
َّــهــذه زلة عجيبــة مــن مثــل هــذا اإلمــام الطحــاوي! ?ال يكـون مــن املــرشكني َ .

وال ينــــايف ذلــــك أن هلــــم تلــــك األحكــــام التــــي ال يــــشاركهم فيهــــا غــــري أهــــل 
ال   كـام–أحكـام أخـرى  يف ً فإهنم يشرتكون مجيعـا;الكتاب من املرشكني

  .− ُّخيفى عىل أويل النهى 
الكتـاب  يف − ـَّ الـذي نجاه اهللا مـن التقليـد − وقد ال يعـدم الباحـث الفقيـه 

ولــيس كــل ... " : ويبطــل قــول الطحــاوي الــسابق,والــسنة مــا يؤكــد مــا تقــدم
من ذلـك تلـك املحـاورة بـني املـؤمن والكـافر الـذي افتخـر "ًكفر باهللا رشكا

NNN@@@flìŽçflë@ŽéflnŞäflu@flÝflfl…flë@﴿ ;سورة الكهف يف  كام قال عز وجل;تيهَّبامله وجن
@@@@@@@@a†flic@čêč̂ flç@fl†îčjflm@žæc@şåÃc@bflß@flÞbÓ@čéčÐfläčÛ@ćáčÛbÃ@N@@@@@@@óÛg@Žpž…č…Ž‰@žåč÷Ûflë@òflàčöbÓ@òflÇbŞÛa@şåÃc@bflßflë

@@@@@@@@bjÜÔžäŽß@bflèžäčß@aŠžîfl@Şæfl†čudÛ@ïğifl‰﴾;رأي الطحـاوي يف رشك فهـذا كفـر ومل يـ !
ّولكن السياق يرده ŽêŽ‰ëbflzŽí@flìŽçflë@ŽéŽjčybfl•@ŽéÛ@flÞbÓ@@@@@@﴿ : فتابع معـي قولـه تعـاىل;ِّ
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@@@đòÐİŽã@žåčß@ŞáŽq@đlaflŠŽm@žåčß@ÙÔÜfl@ðč̂ Ûbči@flpžŠÐ×c@ýŽufl‰@ÚaŞìfl@ŞáŽq@N@@@@ïğifl‰@ŽéÜÛa@flìŽç@bŞäčØÛ
@@@a†flyc@ïğiflŠči@ÚŠž‘c@bÛflë﴾;ثـم نـره ,َأمـل كيـف وصـف صـاحبه الكـافر بـالكفر فت 

ِنفسه منه معربا عنه بمرادفه وهو الرشك ِ ً . ﴾a†flyc@ïğiflŠči@ÚŠž‘c@bÛflë@@@﴿.  فقال;ِّ
َوهذا الرشك مما وصف به الكافر نفسه فيام يأيت ُ  بعـد −  فتابع قوله تعاىل ;َ

•dÏ@čêŠflàflrči@Áîčycflë@@@@@čéžîÐ×@ŽkÜÔŽí@fl|fljž@@@﴿ :− أن ذكر ما وعظه به صاحبه املـؤمن 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïğiflŠči@ÚŠž‘c@žáÛ@ïčäflnžîÛ@bflí@ŽÞìÔflíflë@bflèč‘ëŽŠŽÇ@óÜflÇ@òflíëbfl@flïčçflë@bflèîčÏ@flÕÐžãc@bflß@óÜflÇ

a†flyc﴾.  
أن رشكــه  يف ً رصيــح جــدا−  مــع ســباق القــصة −  فهــذا القــول منــه :قلــت

ُّإنام هو شكه فهـو ! لطحـاويرأي ا يف  وهذا كفـر ولـيس بـرشك,اآلخرة يف َ
  .باطل ظاهر البطالن

أخرجوا املرشكني من جزيرة ":صوإن مما يؤكد ذلك من السنة قوله 
  ."العرب

ٍرواه الــشيخان وغريمهــا عن ابن عباس ــ َّ ــ ْ َْ ــ َِ  "الــصحيحة" يف  وهــو خمــرج,ِ
 كــام دلــت عــىل ذلــك ; فــإن املــراد هبــم اليهــود والنــصارى,)١١٣٣(بــرقم 

 ألخــرجن اليهــود والنــصارى ;تن عــشئلــ« :ص منهــا قولــه ,أحاديــث أخــر
  . »ً حتى ال أترك فيها إال مسلام,من جزيرة العرب

  ).١١٣٤(رواه مسلم وغريه وهو خمرج هناك 
 غمز من صحته ;املوضوع يف وملا كان حديث ابن عباس حجة قاطعة

وزعم أنه وهم من ابن عيينة قال ! −  مع األسف − ًالطحاوي عصبا ملذهبه 
 فيحتمــل أن يكــون جعــل مكـــان ;مــن حفظـــهألنــه كــان حيــدث " :)٤/١٦(
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ومل يكن معه من الفقه ما يميزبه بني ) (!) املرشكني (:)اليهود والنصارى(

 كــابن − فإنــه يعلــم أن حتــديث احلــافظ الثقــة ! كــذا قــال ســاحمه اهللا! "ذلــك 
 وأن ختطئـــة الثقـــة بمجـــرد , بـــل هـــو فخـــر لـــه; مـــن حفظـــه لـــيس بعلـــة–عيينـــة 

 ; ولكنهـــا العـــصبية املذهبيـــة,ء املنـــصفنيالعلـــام االحـــتامل لـــيس مـــن شـــأن
وعـىل مـذهب الطحـاوي هـذا يمكـن أن يغفـر اهللا الكفـر ! نسأل اهللا السالمة

َ ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء[ :لقوله تعاىل ُإن اهللاَّ َ ُ َُ َ ْ ُ َ َ ُ ََِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َّْ ِْ َ َ ْ َ َ ِ[!!  
ُ الــذي هــو متبــوع وهبــذه اآليــة احــتج ابــن حــزم رمحــه اهللا عــىل أيب حنيفــة َ

فلــو كــان ههنــا " :)٤/٢٤٤( فقــال عقبهــا ;التفريــق املزعــوم يف ُالطحــاوي
 وهـذا ال ,ً لكان مغفورا ملن شاء اهللا تعاىل بخالف الرشك;ًكفر ليس رشكا

فصح أن كل " : ثم قال,ًثم أتبع ذلك بأدلة أخرى قوية جدا. "يقوله مسلم 
 أوقعهـــام اهللا تعـــاىل , وأهنـــام اســـامن رشعيـــان, وكـــل رشك كفـــر,كفـــر رشك

 لنقلــــت كالمــــه كلــــه لنفاســــته ;ولــــوال خــــشية اإلطالــــة. "عــــىل معنــــى واحــــد
  .املزيد من العلم والفقه  فلرياجعه من شاء,وعزته

 وأن االســـتعانة , منكـــر املــتن,واخلالصــة أن احلــديث ضـــعيف اإلســناد
  .»إنا ال نستعني بمرشك «:صجهاد الكفار يشملها قوله  يف بأهل الكتاب

  . »فارجع فلن أستعني بمرشك «:)٥/٢٠١( مسلم ولفظ
  ).٢١٣- ١٣/١/٢٠٩"الضعيفة"
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z٣x؟אא 
العلم وأنـا كنـت كـذلك وربـام  يف  احلقيقة شأن كل طالب مبتدئ:الشيخ

بعـض  يف ال أزال كذلك, كنت أقـرأ هـذا احلـديث ويـصري فيـه إشـكال; ألن
رك الصالة فمن تـرك الـصالة فقـد ليس بني الكفر والرجل إال ت«: الروايات

  . »فقد أرشك«: بعض الروايات يف »كفر
  .  سبحان اهللا العظيم:مداخلة
 خاصة − هذا تارك الصالة ! يا أخي!  أتساءل أنا كيف فقد أرشك?:الشيخ

وهــم مــن  يف  كيــف يعنــي أرشك? كنــت أظــن أنــه لعلــه− ًالــذي يرتكهــا كــسال 
 ولـــو عـــىل ســـن واحلمـــد هللا الـــراوي, أنـــا طالـــب علـــم, بعـــد ذلـــك ربنـــا فـــتح

) فكــل (…ًفعرفــت أنــه رشعــا خــالف اللغــة, ال فــرق بــني الكفــر والــرشك, 
ً فرق بينهام رشعـا, أمـا لغـة فيوجـد فـرق; ألن كفر رشك وكل رشك كفر وال ً

ًاللغــة هــو التغطيــة, أمــا الــرشك فهــو جعــل الــيشء رشيكــا آلخــر,  يف الكفــر
 بعد عرفت أن كل كافر ولو ًكاملرشكني الذي جيعلون هللا أندادا; لكن فيام

ًكان غري مرشك لغة فهو مرشك واقعيا ال خيلو أي كافر إال أن يكون مرشكا  ً ً
Žêaflìflç@ŽéflèÛg@fl̂@@@@﴿: ربنا يقول fl‚Şma@åflß@fložícflŠÏc﴾)اختذ إهله هـواه, إذا فكـل )٢٣:اجلاثية ً

ًمن يتبع هواه فقد جعله رشيكا مع اهللا, فإذا رف أي كفر لـو واحـد أنكـر حـ: ً
ًمن آية من قرآن كريم هـذا معنـاه أنـه حكـم عقلـه, واختـذ عقلـه إهلـا مـن هنـا 

كل كفر رشك وكل رشك كفـر ولـيس كـل : صدق من قال: ًجاء الرشك, فإذا
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كفــــــر رشك, لــــــيس كمــــــن يقــــــول لــــــيس كــــــل كفــــــر رشك, كــــــام ســــــمعت مــــــن 
ًالواقع من العلوم النادرة جـدا, والتـي حتـل هبـا مـشاكل  يف الطحاوي, هذا

g@@@@@@@@žåflàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë@čéči@ÚflŠž’Ží@žæc@ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæ﴿: آيـة: كثـرية منهـاكثـرية و
Žõbfl’flí﴾)جملة املنار الذي كان  يف ً أنا قرأت إشكاال حول هذه اآلية)٤٨:النساء

أن : إن اآليـة معناهــا: رشـيد رضــا, جـاء عليــه اعـرتاض قــال: يـصدرها الــسيد
بيون الذين يؤمنون بالديانـة الطبيعيـة يـسموهنا طبيعيـة هؤالء الكفار األورو

ًيعني أن هلذا الكـون خالقـا, ومـا يعرفـون أكثـر مـن ذلـك, فـيمكن أن هـؤالء 
اهللا يغفر هلم; ألهنم غـري مـرشكني ومـا اسـتطاع الـسيد رشـيد رضـا يومئـذ أن 
جييب بجواب كمثل هذا اجلواب الـذي لـو كـان حيـرضه يومئـذ كـان فـصل 

  .ر رشك وكل رشك كفراخلطاب, كل كف
  )٠٠ :٤٩: ٠٥/ ٣٤١(" اهلدى والنور"
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z٤x אאא 
كن ممن كان يقـول بـأن اهللا هـو  ص هل الكتابيات اللوايت كن يف عهد النبي: ... سؤال

 .عيسى بن مريم
  . إيه, ال شك, معلوم:الشيخ
ذا الـزواج  وعىل الرغم مـن ذلـك أحـل الـزواج مـنهن ومل يكـن هـ:مداخلة

  .ًمرشوطا بتغيري دينهن إىل اإلسالم
  .نعم :الشيخ

أهــل الكتــاب أنــه يفــرتض أن ذبحهــم حــالل ..  ملــا حتــدثنا عــىل:مداخلــة
  .ًأهل الكتاب, ألهنم كانوا يذبحون حالال ويذكون

  .نعم :الشيخ

  .ً فاآلن ال يذبحون إال خنق فطعامهم ما عاد حال لنا:مداخلة
  . هو هذا:الشيخ

لكــن زائــد كتابيــات, فكــل كتــايب مــرشك ولكــن لــيس كــل هــن مــرشكات 
ــــا أعطيــــت لــــه  ــــه كتابي ــــز الكتــــايب عــــىل املــــرشك لكون ًمــــرشك كتــــايب, فلتمي

  .خصوصيات يتميز هبا عن املرشكني واملرشكات
  . وجيوز أنه ليس كل كتايب مرشك:مداخلة
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 جيــوز هــذا, لكــن عــىل التعبــري اإلســالمي الــصحيح كــل مــن كفــر :الــشيخ
ك, ال تنــسى هــذه حمــارضة كنــا ألقيناهــا ربــام أكثــر مــن مــرة, بــاهللا فهــو مــرش

ًتتذكرون هذا? كل كافر مرشك, ولو كان هو لـيس مـرشكا لغـة, هـل الكـالم 
  .مفهوم لديك أبو عبد اهللا

  . إن شاء اهللا:مداخلة
  .هذا يف  سمعت الكلمة:الشيخ
  . ال ما سمعت:مداخلة
املــسألة .. ا يعنــيً إذا ال يكــون مفهــوم لــديك, يكــون مفهــوم هكــذ:الــشيخ

  .تريد بحث
اآلن أنـــت تعلـــم بـــأن هنـــاك مـــذهب الطبيعيـــني الـــذين يؤمنـــون بـــأن هلـــذا 
ًالكون خالقا, فالرضورة أدهتم إىل أن يعتقـدوا بـأن هلـذا الكـون خالقـا, لـو  ً
ًأن مــسلام حتــى ال نبتعــد باألمثلــة, لــو أن مــسلام يــشهد أن ال إلــه إال اهللا وأن  ً

يصوم ما شـاء اهللا عليـه, لكـن يقـول هـذه اآليـة ًحممدا رسول اهللا, ويصيل و
  مل تعجبني, هذا كفر, هل هناك شك?

  .ال :مداخلة

 لكن أرشك, هـذه لـيس عنـدكم خـرب هبـا, كونـه كفـر ال شـك, لكـن :الشيخ
  .كونه أرشك حتتاج إىل بيان وتوضيح

اللغـــة أخـــف مـــن الكفـــر, فكـــل مـــرشك كـــافر ولـــيس كـــل كـــافر  يف الـــرشك
 ال إلــه إال اهللا وأنــه ال يــستحق العبــادة ســواه, هــذا ًمــرشكا, فالــذي يــشهد أن
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اآليـــة :ًموحـــد لـــيس مـــرشكا, ويـــؤمن بكـــل مـــا جـــاء مـــن عنـــد اهللا, لكنـــه قـــال
َكفر, لكنه ما : ًالفالنية مل تعجبني, أو احلديث النبوي ما أعجبني, هذا لغة َ َ

ًأرشك, أمــا رشعــا فقــد أرشك أيــضا, والــسبب ً :﴿@åflß@fložícflŠÏcÛg@fl̂ fl‚Şma@@Žéflè
Žêaflìflç﴾)ًهنا صار رشك ألنه جعل هواه إهلا: ً, إذا)٢٣:اجلاثية.  
ًهـــو يقـــول ال إلـــه إال اهللا, لكـــن مـــن حيـــث واقعـــه جعـــل مـــع اهللا إهلـــا, : ًإذا

إىل آخـــره, .. ولـــيس مـــن الـــرضوري يكـــون إهلـــه فرعـــون أو الـــالت أو منـــاة
ر ما يكفي أن يكون إهله هواه, من هنا اآلن الرشع جيعل كل من كفر بمكف

ًمــــرشكا, وإليــــك اآلن الــــنص الــــرصيح مــــن القــــرآن الكــــريم, قــــصة املــــؤمن 
bÜflrflß@žáŽèÛ@žlŠž™aflë@@@﴿: سورة الكهف يف وامللحد الذي أنكر البعث والنشور

@@čÛ@bfläÜflÈflu@åžîÜŽufl‰@@@@@@@@@ĆÇž‰fl‹@bflàŽèfläžîfli@bfläÜflÈfluflë@Ýž‚fläči@bflàŽçbfläÐÐflyflë@đlbfläžÇc@žåčß@åžîflnŞäflu@bflàčçč†flydbL@
@@@@@@@@@@aĆŠflèflã@bflàŽèÛýč@bflãžŠŞvÏflë@bĆ÷žîfl‘@Žéžäčß@žáčÜÄflm@žáÛflë@bflèÜ×c@žoflme@åžîflnŞäflvÛa@bflnÜč×L@@@@@@@ćŠflàflq@ŽéÛ@flæb×flë

@@@@@@@@@aĆŠÐflã@şŒflÇcflë@bÛbflß@Ùžäčß@ŽŠflr×c@bflãc@ŽêŽ‰ëbflzŽí@flìŽçflë@čéčjčybfl–čÛ@flÞbÔÏL@@@@@@@@ćáčÛbÃ@flìŽçflë@ŽéflnŞäflu@flÝflfl…flë
čÐfläčÛaĆ†flic@čêč̂ flç@fl†îčjflm@žæc@şåÃc@bflß@flÞbÓ@čé﴾)٣٥- ٣٢:الكهف(.  

  اآليــات التــي بعــدها ســيحكم عليــه ربنــا  يف هــذه اآليــة, لكــن يف هــو كفــر
   .بأنه أرشك
﴿@@@@@@aĆ†flic@čêč̂ flç@fl†îčjflm@žæc@şåÃc@bflß@flÞbÓL@@@@@@@@@@@@@óÛg@Žpž…č…Ž‰@žåč÷Ûflë@òflàčöbÓ@òflÇbŞÛa@şåÃc@bflßflë@@

@Û@ïğifl‰@@@bĆjÜÔäŽß@bflèžäčß@aĆŠžîfl@Şæfl†čudL@@@@@@@@@@@ÙÔÜfl@ðč̂ Ûbči@flpžŠÐ×c@ŽêŽ‰ëbflzŽí@flìŽçflë@ŽéŽjčybfl•@ŽéÛ@flÞbÓ@@

@@@@@@@@@@bÜŽufl‰@ÚaŞìfl@ŞáŽq@đòÐİŽã@žåčß@ŞáŽq@đlaflŠŽm@žåčßL@@@@@@@@@@@@@@ïğiflŠči@ÚŠž‘c@üflë@ïğifl‰@ŽéÜÛa@flìŽç@bŞäčØÛ

aĆ†flyc﴾)٣٨- ٣٥:الكهف(. 
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ًال أرشك بريب أحداَو: (فهو قال له َ َِّ َُ ِ ُِ مـا : (ًألنـه اعتـربه مـرشكا حيـنام قـال) ْ
  .)وما أظن الساعة قائمة.. ًأظن أن تبيد هذه أبدا

﴿@@@@@@@@@@@@@@@@@Ùžäčß@ŞÝÓc@bflãc@æflŠŽm@žæg@čéÜÛbči@bÛg@ñŞìÓ@ü@ŽéÜÛa@flõbfl‘@bflß@floÜÓ@ÙflnŞäflu@floÜflfl…@ž‡g@üžìÛflë
@aĆ†Ûflëflë@bÛbflßL@óflflÈÏ@@@@@@@@@@flåčß@bĆãbfljžŽy@bflèžîÜflÇ@flÝčžŠŽíflë@ÙčnŞäflu@žåčß@aĆŠžîfl@åflîčmžûŽí@žæc@ïğifl‰@@@čõbflàŞÛa@

@@bÔÛfl‹@aĆ†îčÈfl•@fl|čjž–ŽnÏL@@@@@@@@@@bĆjÜ@ŽéÛ@flÉîčİflnžflm@žåÜÏ@aĆ‰žìË@bflçŽúbflß@fl|čjž–Ží@žëcL@@@@@čêŠflàflrči@Áîčycflë
@@@@@flÕÐãc@bflß@óÜflÇ@čéžîÐ×@ŽkÜÔŽí@fl|fljž•dÏ@@@@@@@@@@žáÛ@ïčäflnžîÛ@bflí@ŽÞìÔflíflë@bflèč‘ëŽŠŽÇ@óÜflÇ@òflíëbfl@flïčçflë@bflèîčÏ@

aĆ†flyc@ïğiflŠči@ÚŠž‘c﴾)٤٢- ٣٩:الكهف(.  
ًوقــــدمت آنفــــا − الــــرشع : ًالبعــــث والنــــشور, إذا يف ًإذا رشكــــه كــــان شــــكه

ً يعترب كل كفر رشكا, فهكذا أهل الكتاب هم مرشكون, ولو وجد − التعليل
ًون بـأن عيـسى لـيس ابنـا هللا, فهـو مـرشك; ألنـه مـا آمـن هناك موحدون يعتقـد

  .باهللا ورسوله, واضح أظن القصد
  . هو مرشك ألنه كافر:مداخلة
  . هذا هو,كل كافر مرشك:الشيخ

   )٠٠: ١٣: ٣٤/ ٦٢٦(و) ٠٠: ٠٣: ٢٩/ ٦٢٦("اهلدى والنور"
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z٥x Wאא
אא،אא
א 

القــرآن والــسنة, وقواعــد  يف ًيــا شــيخنا طبعــا ذكــرتم أن املــنهج الــصحيح موجــود: ســؤال
املنهج معلومة لدينا فهام الكتاب والسنة عىل فهم الصحابة وما إىل ذلك, فيعني وكلنا يعلم 

و غـريي, يعني سبيل إقامة قواعـد هـذا املـنهج, ولـست أنـا أشـهد أ يف أنكم قد بذلتم جهدكم
وما إىل ذلك من الكتب .. ولكن السلسلة الصحيحة تشهد والسلسلة الضعيفة وإرواء الغليل

التي كان هدفها تصفية الدين مما علق به من الشوائب من بـدع ومنكـرات وأحاديـث ضـعيفة 
كتابــه  يف ًومنكــرة, فالــسؤال يــا شــيخنا يعنــي طبعــا عــىل ســبيل رضب املثــل اإلمــام ابــن حجــر

جمال العقيدة,  يف  كانت له بعض الزالت»رشح أحاديث صحيح البخاري يف فتح الباري«
  زالتــه هــذه يعنــي  يف ًطبعــا هــو: تعليقاتــه, فالــسؤال يف ونبــه عليهــا شــيخنا عبــد العزيــز بــن بــاز

  هـــــل خيـــــرج : جمـــــال العقيـــــدة, فـــــسؤايل يف فهـــــم الـــــصحابة, فكانـــــت لـــــه زالت يف خفـــــق
 هذا السؤال يا شيخ?. ه كونه عىل املنهج الصحيحاالعتقاد تنفي عن يف من املنهج أو زالته

ً إذا كنا متذكرين مجيعا أن كل بني آدم خطاء, وأن خري اخلطـائني :الشيخ
أن  يف , فـال غرابـةصالتوابون, وأن العصمة ليست ألحد بعـد رسـول اهللا 

 يف مــسألة أو أخــرى يف دعــوة احلــق, فــإذا أخطــأ يف ًخيطــئ مــن كــان إمامــا
و أكثـــر, فـــذلك ال خيرجـــه عـــن دعـــوة احلـــق إذا تبناهـــا, مـــسألتني أو ثـــالث أ

بعض املسائل  يف فاحلافظ ابن حجر كاإلمام النووي وغريه ممن أخطؤوا
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العقدية, كام يقولـون اليـوم, فـذلك ال خيـرجهم عـن كـوهنم مـن أهـل الـسنة 
واجلامعــة; ألن العــربة بــام يغلــب عــىل اإلنــسان مــن فكــر صــحيح أو عمــل 

أال : ًأن يكـون صـاحلا يف ً صـاحلا? هـل يـشرتطصالح, متـى يكـون املـسلم
  يقع منه أي ذنب أو معصية?

ًال, بل من طبيعة اإلنسان أن يقـع منـه الـذنب واملعـصية مـرارا : اجلواب
ًوتكرارا, فمتى يكون العبد صاحلا? ً  

 ًوهكذا, كذلك متاما يقال.. إذا غلب خريه رشه, وصالحه عىل ضالله
ذه املـــسائل العلميــة مـــسائل عقديـــة أو املــسائل العلميـــة ســـواء كانــت هـــيف 

فقهية, فإذا كان هذا العامل يغلب عليه العلـم الـصحيح فهـو النـاجي, أمـا أن 
العقيـدة فهـذا ال خيرجـه عـن مـا غلـب عليـه  يف الفقـه أو يف له زلـة أو زالت

من العقيدة الصحيحة, فابن حجر ما ذكرت مـن لـه تلـك الـزالت فـال يعنـي 
 يف فيد مــن كتابــه, وأال نــرتحم عليــه, وأال نحــرشهذلــك أنــه ال ينبغــي أن نــست

  .زمرة علامء املسلمني املتمسكني بالكتاب والسنة
كل إنسان خيطئ, وال جمـال مـن اخلطـأ; ألن اهللا عـز وجـل حيـنام خلـق 
ًمالئكــة وخلــق بــرشا فقــد قــدر عــىل هــؤالء البــرش أن خيطئــوا رغــم أنــوفهم, 

ً جــدا, ولكــن حــذاري أن كــام قــال عليــه الــصالة والــسالم, حــديثان مهــامن
ًيفهم فهام خاطئا ً:  
كتــب عــىل ابــن آدم حظــه «: قــال عليــه الــصالة والــسالم: احلــديث األول

مــن الزنــا فهــو مدركــه ال حمالــة, فــالعني تــزين وزناهــا النظــر, واألذن تــزين 
وزناها السمع, واليد تـزين وزناهـا الـبطش, والرجـل تـزين وزناهـا املـيش, 



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ١٧ 

فهـــو «: , الـــشاهد مـــن هـــذا احلـــديث)١(»كذبـــهوالفـــرج يـــصدق ذلـــك كلـــه أو ي
ال يمكــــن أن يــــتخلص, ملــــاذا? ألنــــه إنــــسان لــــيس : , أي»مدركــــه ال حمالــــة

ًملكا َ َ.  
لــو مل تــذنبوا «: احلــديث اآلخــر وهــو األهــم, قــال عليــه الــصالة والــسالم

, لـــو مل )٢(»لـــذهب اهللا بكـــم وجلـــاء بقـــوم يـــذنبون فيـــستغفرون اهللا فيغفـــر هلـــم
كـــم وجلـــاء بقـــوم حيلـــون حملكـــم ويـــذنبون بخالفكـــم, تـــذنبوا لـــذهب اهللا ب

 فهــل أنــتم ال تــذنبون? فهــذا قــضاء اهللا قــدره, ال بــد جلــنس البــرش مــن أن يقــع
اخلطــأ الــذي ال حيبــه اهللا, لكــن هــذا اخلطــأ قــد يكــون مــن الــصغائر مــن يف 

اللمم وقـد يكـون مـن الكبـائر, فـسواء كـان هـذا أو هـذا, هـذا أمـر ال بـد منـه, 
لــــو مل تــــذنبوا لــــذهب اهللا بكــــم وجلــــاء بقــــوم «: احلــــديثولكــــن هــــل معنــــى 

: , هـل معنـى احلـديث ومغـزى احلـديث»يذنبون فيستغفرون اهللا فيغفر هلم
  احلض عىل الذنوب وارتكاب املعايص?

ًال, املقــصود مــن احلــديث متامــا عاقبتــه, يــذنبون فيــستغفرون : اجلــواب
 يف  قـــال تعـــاىلكـــام.. يـــا معـــرش البـــرش: اهللا فيغفـــر هلـــم, ومعنـــى هـــذا حينئـــذ

 إىل »...كلكم ضال إال مـن هديتـه فاسـتهدوين أهـدكم«: احلديث القديس
أهيـا البـرش : , اهلدف منـه»لو مل تذنبوا«: أن حديث: آخر احلديث, الشاهد

ما دام أنكم فطرتم عىل املعصية فال تتكلوا عليها, وإنام أتبعوها باملغفرة 
čpbfläflflzÛa@Şæg@@@﴿: عـز وجـل يقـولباالستغفار; حتى تعقبها املغفـرة; ألن اهللا 

                                                 
 ).١٧٩٧رقم( صحيح اجلامع )١(
 ).٧١٤١رقم( مسلم )٢(
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@@flåíŠč×aŞ̂ ÜčÛ@ôflŠ×č‡@ÙčÛfl‡@čpbfl÷ğîŞÛa@flåžjčçž̂ Ží﴾)إذا كان إذا هذه طبيعة البـرش )١١٤:هود ,ً
 يف ًخمالفــــــة الــــــنص قــــــصدا وهــــــي الــــــذنوب, وأن خيطئــــــوا يف أن خيطئــــــوا

ذلــك, املؤاخــذة  يف ًخمالفــة الــنص ال قــصدا وإنــام لــسوء فهــم فــال مؤاخــذة
مـسألة  يف ن? إذا أقيمت احلجـة عـىل إنـسان, سـواء كانـت احلجـةمتى تكو

مسألة فقهيـة, ثـم عانـد وأرص عـىل خطئـه  يف عقدية فكرية أو كانت احلجة
خطـــأ عقـــدي  يف إذا إنـــسان وقـــع: فهنـــا تكـــون املؤاخـــذة, والعكـــس ال, أي

تلـك العقيـدة لكنـه مل يوفـق  يف ًلكنه هو كان حريـصا عـىل معرفـة الـصواب
  . أقيمت احلجة عليه لرجع إىل الصواب فال مؤاخذة عليهإىل ذلك, ولو

احلقيقــــة جيرنــــا إىل مــــسألة مــــن تلــــك املــــسائل  يف لــــذلك هــــذا الكــــالم
املنهجيـــة التـــي جيـــب أن نعرفهـــا, فـــإن بعـــض العلـــامء, وبخاصـــة الكتـــاب 

 أن اخلطــأ: ًهــذه املــسألة, كثــريا مــا تقــرءون أو تــسمعون يف اليــوم, خيطئــون
األصـــول, هـــذا خطـــأ, اخلطـــأ يغتفـــر  يف فـــروع ولـــيسال يف الفهـــم يغتفـــريف 

األصـول; ألنـه عـدم املؤاخـذة مـن  يف الفروع أو كـان يف ًمطلقا, سواء كان
اهللا عز وجل لعباده هو لعدم وجود قصد املخالفة من هذا العبد لربه, فإذا 

 يف احلكــــم يف العقيــــدة أو يف وجــــدت املخالفــــة, ســــواء كانــــت املخالفــــة
ذلـك,  يف  هو العناد واملكابرة واجلحد فال مؤاخذةالفقه ومل يكن القصد

مـــــسألة عـــــدم  يف فـــــالتفريق بـــــني األصـــــول والفـــــروع, بـــــني العقيـــــدة والفقـــــه
األصول, هذا التفريق ال أصل  يف الفروع واملؤاخذة يف املؤاخذة باخلطأ

أنـه جيـب األخـذ : ًله, فهذا التفريق يشبه متامـا التفريـق البـدعي اآلخـر وهـو
األصـــول, هـــذا  يف الفـــروع وال يؤخـــذ بحـــديث اآلحـــاديف  بحـــديث اآلحـــاد
  .خطأ وهذا خطأ
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 ًأروي لكم اآلن حديثا من األحاديث الصحيحة التي أخرجها الشيخان
صــحيحهام مــن حــديث أيب ســعيد اخلــدري ريض اهللا تعــاىل عنــه ومــن يف 

: قـــالصأن النبـــي: ًحـــديث حذيفـــة بـــن الـــيامن أيـــضا ريض اهللا تعـــاىل عنـــه
ًم رجل مل يعمل خريا قط, فلام حرضه املوت مجع بنيـه من قبلك يف كان«

فـإين مـذنب مـع ريب, : خـري أب, قـال: أي أب لكم? قالوا: حوله فقال هلم
ًولئن قدر اهللا عيل ليعذبني عذابا شديدا إن : (ً هل ترونه مؤمنـا وهـو يقـول»ً

هـل : ًقدرة اهللا عـز وجـل, إذا نـستطيع أن نقـول يف ? هذا شك)قدر اهللا عيل
 يف اهللا عـز وجـل الـذي ذكـر يف أصـل األصـول يف الفـرع أم أخطـأيف  أخطـأ

flïčçflë@flâbÄčÈÛa@ïžzŽí@žåflß@flÞbÓ@ŽéÔÜfl@flïčflãflë@bÜflrflß@bfläÛ@fllflŠfl™flë@@@@@@@﴿: خامتـة سـورة يـس
ćáîčßfl‰﴾)ــس هــذا  يف ? هــذا اإلنــسان هــو هــذا الــذي عنــاه اهللا عــز وجــل)٧٨:ي

ً ليعذبني عذابا شديداولئن قدر اهللا عيل«: املثال, قال هذا الرجل  يعرتف »ً
ًبأنه كان خمطئا مع ربه, وأن اهللا عز وجـل إذا عذبـه يكـون عـادال; ألنـه كـان  ً

ذهنــه خمــرج خملــص, فــأوىص  يف ًخمطئــا معــه, فللخــالص مــن عذابــه دار
الـدنيا مـن غـري هـذا اإلنـسان,  يف علمه ويف اعتقاده مل يقع مثلها يف بوصية

البحر  يف النار, ثم خذوا رمادي فذروا نصفهفإذا أنا مت فحرقوين ب: قال«
 يف  أحرقــوه بالنــار وأخــذوا رمــاده والــريح هيــوج فــذروه»الــريح يف ونــصفه

البحر, ملاذا فعل هذا الرجـل هـذه الفعلـة? ظـن  يف الريح, والنصف الثاين
ًكـن بـرشا : أنه يضل عن ربه, وأن اهللا عز وجل ليس بقـادر عـىل أن يقـول لـه

الــريح  يف  وجــل فعــل ذلــك بــه, فلــام مــات وذروا رمــادهًســويا, لكــن اهللا عــز
ًكــن فالنـا, فكــان بـرشا ســويا, قـال لــه: ويف البحـر قــال اهللا لـه ً : هنـا الــشاهد.. ً
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أنــا − يــا رب خــشيتك : أي عبــدي مــا محلــك عــىل مــا فعلــت? قــال: قــال لــه«

  .»اذهب فقد غفرت لك:  قال− خفت منك
البخـــاري ومـــسلم   يفهـــذا احلـــديث وقـــد عـــرفتم أنـــه مـــن صـــحاح األحاديـــث

أيب ســعيد اخلــدري وحذيفــة بــن الــيامن, هــذا احلــديث : وعــن صــحابيني جليلــني
bflß@ŽŠčÐžÌflíflë@čéči@ÚflŠž’Ží@žæc@ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæg@@@@@@@@@@@@@﴿: من خمصصات عموم قوله تعـاىل

@@@Žõbfl’flí@žåflàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…﴾)هذا احلديث قـد غفـر اهللا هلـذا اجلـاين عـىل  يف ,)٤٨:النساء
  . بوصيته اجلائرةنفسه

لكـــن هنـــا ال بـــد يل مـــن وقفـــة, وهـــذا مـــن العلـــم الـــذي نحـــن بحاجـــة إليـــه 
هـــذا الـــذي أوىص هبـــذه : باعتبارنـــا أننـــا نـــدعو النـــاس إىل الكتـــاب والـــسنة

الوصية اجلائرة هل هو كافر أم مرشك? اآلن أنا أوجه هذا السؤال وما أريد 
ًأن أســـمع صـــوتا, لكـــن أرى يـــدا رفعـــت, مـــن كـــان عنـــده  اجلـــواب عـــن هـــذا ً

الـسؤال يرفـع يـده, هـذا الـذي أوىص هبـذه الوصـية اجلـائرة هـل هـو كــافر أم 
  .مرشك? تفضل

  . كافر:مداخلة

  . كافر, تفضل:الشيخ
  . ال كافر وال مرشك:مداخلة
  . تفضل:الشيخ
 لــيس بكــافر وال مــرشك; ألن اهللا عــز وجــل ال يغفــر الــرشك, واهللا :مداخلــة

  .عز وجل غفر له
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ًع األسـف مـا ســمعنا جوابـا صـحيحا, الــذي أنكـر قــدرة اهللا  هـاه, مــ:الـشيخ ً
ًعز وجل عىل إعادته برشا كام كـان هـذا كـافر بـال شـك; ألن هـذا هـو الـذي 

ïžzŽí@žåflß@flÞbÓ@ŽéÔÜfl@flïčflãflë@bÜflrflß@bfläÛ@fllflŠfl™flë@@@@@@@@@@@@@﴿: ذكرناكم بخامتة سـورة يـس
@@ćáîčßfl‰@flïčçflë@flâbÄčÈÛa﴾)ما صرب حتى : ًلفا, يعنيً, هو جعل نفسه رميام س)٧٨:يس

ًيـــدفن ويـــصري جـــسمه رمـــيام ترابـــا, وإنـــام عجـــل عـــىل نفـــسه بتلـــك الوصـــية  ً
  .ًاجلائرة فجعل نفسه رمادا, ال شك أن هذا كفر

لكن كنت أمتنى أن أسمع اجلواب الصحيح, ومن أجل هذا أنـا وقفـت 
هـــذا الرجـــل كفـــر وهـــذا : هـــذه الوقفـــة معكـــم مـــن بـــاب التـــذكري أو التعلـــيم

ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæg@﴿: إن آية: رشك, ولوال أنه أرشك ما جاز يل أن أقولالرجل أ
@@@čéči@ÚflŠž’Ží@žæc﴾) إن هـذه اآليـة خمصـصة بمثـل هـذه احلادثـة, : , قلنـا)٤٨:النـساء

ÚflŠž’Ží@žæc@ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæg@@﴿: أن بعــض الــرشك يغفــر, هــذا معنــى اآليــة: أي
čéči﴾)عىل عمومها وشموهلا, فبعض الرشك يغفر, وأنا  ليست اآلية)٤٨:النساء 

ًاآلن ذكـــرت لكـــم نوعـــا, أذكـــر لكـــم نوعـــا آخـــر, وهـــذا ســـتعرفونه, ألنكـــم  ً
: تــسمعون بــأن أهــل الفــرتة غــري معــذبني, ألــيس كــذلك? طيــب, هــل تقولــون

أهنــم كــانوا غــري مــرشكني? كــانوا مــرشكني, لكــنهم ال يعــذبون, ملــاذا? ألن 
مل تـبلغهم دعـوة الرسـول, وأنـا أتكلـم بـصورة : حجة اهللا مل تقم عليهم, أي

: عامة عن أهل الفرتة ال أعني الذين بعث إليهم الرسول لكن بقاعدة عامـة
أهــــل الفــــرتة الــــذين مل تــــبلغهم دعــــوة الرســــول ولــــو كــــانوا مــــرشكني فهــــم ال 

  .يعذبون عىل رشكهم, ملاذا? ألن احلجة مل تصلهم



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٢٢ 

أن الــــرشك : كــــرة القائمــــةهــــذه القــــصة هــــذا الرجــــل بالنــــسبة للف يف فهنــــا
كل من أرشك فقد كفر, : أخص من الكفر, والكفر أعم من الرشك, بمعنى
ًأذهــان النــاس إال قلــيال  يف ولــيس كــل مــن كفــر أرشك, هــذا هــو الفقــه القــائم

  .منهم
ًرجل يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا, : أوضح ذلك بمثال

 آيـــة مـــن القـــرآن, هـــذا كفـــر أم مل إىل آخـــره, لكنـــه أنكـــر.. ويـــصيل ويـــصوم
  يكفر?

  .كفر :مداخلة
   كفر, هل أرشك?:الشيخ
  . ما أرشك:مداخلة
 ما أرشك, ال الصواب أرشك, كل كـافر مـرشك وكـل مـرشك كـافر, :الشيخ

ًال فـــرق بـــني اللفظـــني إطالقـــا, هـــذه احلقيقـــة التـــي جـــرين إىل بياهنـــا حـــديث 
د أرشك, ومن أرشك فقد وصيته, إنه أرشك, كل من كفر فق يف ذلك اجلائر

لـو تـذكرنا حمـاورة املـؤمن : ذلـك, والـدليل عـىل ذلـك يف كفـر, ال إشـكال
čÛ@bfläÜflÈflu@åžîÜŽufl‰@bÜflrflß@žáŽèÛ@žlŠž™aflë@@åžîflnŞäflu@bflàčçč†flyd@@@@@﴿: سـورة الكهـف يف والكـافر

@@@@@@bĆÇž‰fl‹@bflàŽèfläžîfli@bfläÜflÈfluflë@Ýž‚fläči@bflàŽçbfläÐÐflyflë@đlbfläžÇc@žåčß@@Lč×@@@@@@@@@žáÛflë@bflèÜ×c@žoflme@åžîflnŞäflvÛa@bflnÜ
@@@@aĆŠflèflã@bflàŽèÛýč@bflãžŠŞvÏflë@bĆ÷žîfl‘@Žéžäčß@žáčÜÄflm@L@@@bflãc@ŽêŽ‰ëbflzŽí@flìŽçflë@čéčjčybfl–čÛ@flÞbÔÏ@ćŠflàflq@ŽéÛ@flæb×flë

@@@@aĆŠÐflã@şŒflÇcflë@bÛbflß@Ùžäčß@ŽŠflr×c@@L@@@@čéčÐfläčÛ@ćáčÛbÃ@flìŽçflë@ŽéflnŞäflu@flÝflfl…flë﴾)انتبهـوا )٣٥- ٣٢:لكهـف ا 
aĆ†flic@čêč̂@@@@@@@@@@@@@﴿: اآلن flç@fl†îčjflm@žæc@şåÃc@bflß@flÞbÓ@čéčÐfläčÛ@ćáčÛbÃ@flìŽçflë@ŽéflnŞäflu@flÝflfl…flë@@L@@@@şåÃc@bflßflë

òflàčöbÓ@òflÇbŞÛa﴾)بمفهومكم السابق هذا كفر أم أرشك?)٣٦، ٣٥:الكهف   
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  .أرشك :مداخلة
  .كفر :الشيخ

  .أرشك :مداخلة
  .كفر :مداخلة

 مفهـــومكم الـــسابق مفهـــومكم اخلطـــأ هـــذا كفـــر ومـــا أرشك, أنكـــر :لـــشيخا
aĆ†flic@čêč̂@@@@@﴿البعث والنشور,  flç@fl†îčjflm@žæc@şåÃc@bflß﴾) ٣٥:الكهـف( ﴿@@@@@@òflÇbŞÛa@şåÃc@bflßflë

@@@@@Û@ïğifl‰@óÛg@Žpž…č…Ž‰@žåč÷Ûflë@òflàčöbÓ@@@bĆjÜÔäŽß@bflèžäčß@aĆŠžîfl@Şæfl†čud﴾)٣٦:الكهف( ﴿@@@fl•@ŽéÛ@flÞbÓ@ŽéŽjčyb
ŽêŽ‰ëbflzŽí@flìŽçflë﴾)٣٧:الكهف( ,﴿aĆ†Ûflëflë@bÛbflß@Ùžäčß@ŞÝÓc@bflãc@æflŠŽm@žæg﴾)٣٩:الكهف( ﴿@óflflÈÏ

@@@@@@@@@flåčß@bĆãbfljžŽy@bflèžîÜflÇ@flÝčžŠŽíflë@ÙčnŞäflu@žåčß@aĆŠžîfl@åflîčmžûŽí@žæc@ïğifl‰@@@@@@@aĆ†îčÈfl•@fl|čjž–ŽnÏ@čõbflàŞÛa@
bÔÛfl‹ ,@@@@bflçŽúbflß@fl|čjž–Ží@žëc@@@@bĆjÜ@ŽéÛ@flÉîčİflnžflm@žåÜÏ@aĆ‰žìË ,@@@@@čéžîÐ×@ŽkÜÔŽí@fl|fljž•dÏ@čêŠflàflrči@Áîčycflë

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïğiflŠči@ÚŠž‘c@žáÛ@ïčäflnžîÛ@bflí@ŽÞìÔflíflë@bflèč‘ëŽŠŽÇ@óÜflÇ@òflíëbfl@flïčçflë@bflèîčÏ@flÕÐãc@bflß@óÜflÇ
aĆ†flyc﴾)ك مـع اهللا, فكـل هو ملا أنكر البعث والنشور أرش: ً, إذا]٤٢- ٤٠:الكهف

حالة كفره مرشك, هـذا  يف السنة فهو يف الكتاب أو يف من كفر بيشء جاء
  هو من ناحية النص القرآين, فام هو الوجه الفكري والعقيل?

åflß@fložícflŠÏc@@@@Žêaflìflç@ŽéflèÛg@fl̂@﴿: قال تعاىل: اجلواب fl‚Şma@﴾) فـإذا كـل )٢٣:اجلاثيـة ,ً
ًهللا; ألنـه جعـل عقـل نفـسه رشيكـا مـع ًمن كفـر بكفريـة مـا يكـون مـرشكا مـع ا

ربــه تبــارك وتعــاىل; ولــذلك ال تفرقــوا بــني الكفــر والــرشك, إذا عــرفتم هــذه 
البـال لـبعض مـن يـسمع حـديث  يف ًاحلقيقة فيزول إشكال قـد يعـرج أحيانـا

مــــن تــــرك «, »مــــن تــــرك الــــصالة فقــــد كفــــر«: الرســــول عليــــه الــــسالم بروايتــــه
  , كيف هذا?»الصالة فقد أرشك
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, ال, )أرشك: (فــــــرق بــــــني الكفــــــر والــــــرشك يــــــشكل عليــــــه لفظــــــةالــــــذي ي
مــن حلــف بغــري اهللا فقــد «: كفــر, كــذلك احلــديث اآلخــر: الــصواب أن يقــال

, كفر أرشك, أرشك كفر, ال فرق بـني »من حلف بغري اهللا فقد أرشك«, »كفر
 يف اللفظني من حيـث االصـطالح الـرشعي, مـن حيـث االصـطالح اللغـوي

 فتح بصائرنا وأفكارنا وأفهمنا ملاذا كل من كفر فرق بال شك, لكن الرشع
َّباهللا عز وجل أي نوع من الكفر يكـون مـرشكا; ألنـه رشك عقلـه مـع ربـه عـز  ً

  .وجل فجعله رشيك فيام يصدر منه من قرار ومن حكم
  , ملاذا?»غفر اهللا له«: إذا عرفنا هذا نعود إىل وصية ذلك الرجل
 يف ديث; ألن الكفـر مل يعقـدهنا كـان بيـت القـصيد مـن االسـتدالل باحلـ

قلبه, إنام عرض له لشبهة طرأت له من هول تصوره لعذاب ربه له فيام إذا 
متكـــن منـــه, فليـــتخلص مـــن هـــذا العـــذاب الـــذي هـــو يـــستحقه أوىص بتلـــك 
ًالوصية اجلائرة, فإذا أصابت مـسلام يـشهد أن ال إلـه إال اهللا حممـدا رسـول  ً

ً فتأول نصا من كتـاب اهللا, إن كـان اهللا يؤمن بكتاب اهللا وبحديث رسول اهللا
ِّتأوله وهو يعلم أنه مبطل فهو كافر, أما إن كان شبه له فال مؤاخذة عليه ُ.  

  .وهذا هو هناية اجلواب عن ذلك السؤال
   )٠٠ :٠٠: ٥٥/ ٧٢٤("اهلدى والنور"
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z٦x ؟אאא 
ñfl†čyaflë@òŞßc@ŽbŞäÛa@flæb×@@@@@@@@@@flåí‰č̂@@@@@@﴿: الـسائل äŽßflë@flåíŠğ’fljŽß@fĺ ğîčjŞäÛa@ŽéÜÛa@flsflÈfljÏ@﴾ 

  الناس كانوا عىل اإليامن أم عىل الكفر?)٢١٣:البقرة(
  . عىل اإليامن بال شك:الشيخ
fĺ@@﴿.  طيب:مداخلة ğîčjŞäÛa@ŽéÜÛa@flsflÈfljÏ﴾)يعني اآلية يعني تلمح عىل )٢١٣:البقرة 

   اهللا النبيني بعد?َثَعَ بَأهنم كانوا عىل غري اإليامن وإال مل
 األمــر ســهل, كــانوا عــىل اإليــامن والتوحيــد وعــىل الــرشائع التــي :الــشيخ

أنزهلــــا اهللا عــــز وجــــل عــــىل آدم ومــــن بعــــده, ثــــم اختلفــــوا فبعــــث اهللا النبيــــني 
وانتهـــى األمـــر, فالبعـــث ال يعنـــي أنـــه مل يكـــن هنـــاك توحيـــد ومل يكـــن هنـــاك 

ضيات تقتيض باحلكمة اإلهلية ترشيع وإنام يعني أنه وجد خمالفات ومقت
  .إرسال هؤالء الرسل

  اآلية? يف  يعني كام يقولون إجياز, حذف:مداخلة
  .نعم. اآلية يف طي يف طي, يقولون يف  إيه:الشيخ

   )٠٠ :٢٩ :٢٣٥/١١(" اهلدى والنور"
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z٧x ؟א 
ً أن هناك صورا أخرى ناحية االصطالحية,أمالهل الكفر يفرس باجلحود فقط من :سؤال

 اء وغريها?بواالستكبار واإلكاإلعراض للكفر يفرس هبا 
َّألنا قسمنا الكفـر إىل قـسمني كفـر عمـيل ;هذا سؤال غري وارد :اجلواب

 تقـــدمنا هبـــذا التقـــسيم وقلنـــا أن الكفـــر قـــد كنـــاً مقـــدم ســـلفا ,وكفـــر اعتقـــادي
ًيكون كفرا عمليا ًتقاديا فإذا ليس الكفراعً وليس كفرا ً  ; فقط يعني اجلحودً

سؤال السائل فقـد يكـون  يف  ما جاء: من ذلك;ًوإنام يعني أيضا معنى آخر
حـــديث  يف  كـــام جـــاء"عـــشريال ويكفـــرن ةيكفـــرن النعمـــ" :ًكفـــر نعمـــة مـــثال

  لكن بام كان يتعلق,ةيً فإذا الكفر له عدة معاين حقيق,البخاري عن النساء
الة وغـــري الـــصالة إمـــا أن الكفر فـــيام يتعلـــق بتـــارك الـــصبالبحـــث الـــسابق كـــ

 وإمـا أن يكـون الكفـر بمعنـى أنـه , بـهيكفـريكون الكفر بمعنى اجلحـد فهـو 
  . فهذا ال يكفر به وإنام يفسق,يعمل عمل الكفار فال يصيل

  ) ٠٠ :٢٨ :٤٧/ ٢(" اهلدى والنور" 
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ًقال اإلمام معلقا عىل قول[ ًوال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما مل :  صاحب الطحاويةِّ
 ]:يستحله

ً يعنــي اســتحالال قلبيــا اعتقاديــا, وإال فكــل مــذنب مــستحل لذنبــه :قلــت ً
ًمرتكــب لــه, ولــذلك فــال بــد مــن التفريــق بــني املــستحل اعتقــادا : عمليــا, أي

ًفهــو كـــافر إمجاعـــا, وبــني املـــستحل عمـــال ال اعتقــادا, فهـــو مـــذنب  يـــستحق ًً
ًالعــذاب الالئــق بــه, إال أن يغفــر اهللا لــه, ثــم ينجيــه إيامنــه, خالفــا للخــوارج 

تـسميته  يف النار, وإن اختلفـوا يف واملعتزلة الذين حيكمون عليه باخللود
ًكافرا أو منافقا ً.  

تكفــريهم مجــاهري املــسلمني  يف  وقــد نبتــت نابتــة جديــدة اتبعــوا هــؤالء
ســـوريا ومكـــة وغريهـــا,  يف ف مـــنهمًرؤوســـا ومرؤوســـني, اجتمعـــت بطوائـــ

وهلــم شــبهات كــشبهات اخلــوارج, مثــل النــصوص التــي فيهــا مــن فعــل كــذا 
فقد كفر, وقد ساق الشارح رمحه اهللا تعاىل طائفة منها هنا, ونقل عن أهل 

 أن الـذنب أي ذنـب − السنة القائلني بأن اإليـامن قـول وعمـل يزيـد ويـنقص 
 كفـر دون :فـر عنـدهم عـىل مراتـبكان هو كفر عميل ال اعتقادي, وأن الك

ًكفــر كــاإليامن عنــدهم, ثــم رضب عــىل ذلــك مثــاال هامــا طاملــا غفلــت عــن 
 وهنــــا أمــــر :)٣٦٣ص (فهمـــه النابتــــة املـــشار إليهــــا فقـــال رمحــــه اهللا تعـــاىل 
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تفطن لــه, وهــو أن احلكــم بغــري مــا أنــزل اهللا قــد يكــون كفــرا ينقــل  ًجيــب أن ي ُــ
  .أو صغرية كبرية :عن امللة, وقد يكون معصية

ً إمــا جمازيــا وإمــا كفــرا أصــغر عــىل القــولني املــذكورين, :ًويكــون كفــرا
وذلـــك بحـــسب حـــال احلـــاكم; فإنـــه إن اعتقـــد أن احلكـــم بـــام أنـــزل اهللا غـــري 

فهذا كفر أكرب, : واجب, وأنه خمري فيه, أو استهان به مع تيقنه أنه حكم اهللا
ذه الواقعــة, وعــدل هــ يف وإن اعتقــد وجــوب احلكــم بــام أنــزل اهللا, وعلمــه

ًعنـــه مـــع اعرتافـــه بأنـــه مـــستحق للعقوبـــة, فهـــذا عـــاص, ويـــسمى كـــافرا كفـــرا  ً
ًجمازيا, أو كفرا أصغر, وإن جهل حكم اهللا فيها مـع بـذل جهـده واسـتفراغ 

معرفـــة احلكـــم وأخطـــأه, فهـــذا خمطـــئ لـــه أجـــر عـــىل اجتهـــاده,  يف وســـعه
  .وخطؤه مغفور

  ).٦٣- ٦١ص"(التعليق على منت الطحاوية "
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z٩x  

ـا مـــسلمني «: نقـــل اإلمـــام تعليـــق شـــارح الطحاويـــة عـــىل قـــول املـــاتن[ ونـــسمي أهـــل قبلتنــ
مقررا إياه . »معرتفني, وله بكل ما قاله وأخرب مصدقني ص مؤمنني ما داموا بام جاء به النبي

 ]:فقال
 يــشري الــشيخ رمحــه اهللا إىل أن اإلســالم واإليــامن واحــد, :قــال الــشارح

  . من اإلسالم بارتكاب الذنب ما مل يستحلهوأن املسلم ال خيرج
 مـن يـدعي اإلسـالم, ويـستقبل الكعبـة, وإن »أهل قبلتنـا« :واملراد بقوله

ُكان من أهـل األهـواء,أو مـن أهـل املعـايص, مـا مل يكـذب بـيشء ممـا جـاء 
  .صبه الرسول

 ).٥٥ص"(التعليق على منت الطحاوية"
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z١٠x  
نــستغفره, ونعــوذ بــاهللا مــن رشور أنفــسنا ومــن إن احلمــد هللا نحمــده ونــستعينه و: ســؤال

سيئات أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هـادي لـه, وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا 
أن  يف فإنا نستسمح من شيخنا: ًوحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله, أما بعد

: الطحاويـة يف قـول الطحـاوي. بـذلكمـسألة التكفـري, فنأمـل اإلذن  يف نكمل بعض األسئلة
ينبغي أن يقيـد هـذا, : ًوال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله, قال شارح الطحاوية

 ًوال نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب; هل هذا التقييد صحيح?
ً نعــم, ال نكفــر أحــدا مــن أهــل القبلــة بــأي ذنــب صــدر منــه بالــرشط :الـشيخ

َّأال يستحل : جلسة سابقة, أال وهو يف يشء من التفصيلالذي كنا ذكرناه ب
ًبقلبـــه ذلـــك الـــذنب, أمـــا إذا واقـــع ذنبـــا مـــن الـــذنوب حتـــى ولـــو كانـــت مـــن 
الــذنوب الكبــائر حتــى ولــو كــان ذلــك الــذنب هــو تــرك الــصالة, إذا كــان مــا 

عـز − قرارة قلبه أنه مذنب مـع ربـه  يف ارتكبه من هذا الذنب أو ذاك يعرتف
أمــا إذا اســتحله بقلبــه كــام .  هبــذا الــذنب مهــام كــان شــأنه فــال يكفــر− وجــل

اســـتحله بعملـــه, فهـــذا هـــو الكفـــر املخـــرج عـــن امللـــة, فـــال فـــرق بـــني ذنـــب 
ًوذنب, أنه ال جيوز أن نكفر مسلام به إال بالرشط املذكور آنفا, أي مـا دام  ً
أنـــه لـــه ذنـــب, وأن هـــذه العقيـــدة هـــي جيـــب اإليـــامن هبـــا, ولكنـــه غلبـــه هـــواه 

  . فهو يعرتفوشيطانه
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فأنــــا أذكــــركم هبــــذه املناســــبة بــــذنب ذلــــك الــــذي أوىص بتلــــك الوصــــية 
اجلـائرة التــي ال نتــصور وصــية جــائرة أكثــر منهـا, وهــي حيــنام أمــر بنيــه لكــي 

عــز − حيرقــوه ليــضل عــىل ربــه, هــذا ذنــب مــا بعــده ذنــب, ومــع ذلــك فربنــا 
نــه مل قلبــه أ يف  مل يؤاخــذه حيــنام أفــصح الرجــل واهللا أعلــم بــام كــان− وجــل

 − عـــز وجـــل− ًيعمـــل أو مل يـــوص بتلـــك الوصـــية اجلـــائرة إنكـــارا لقـــدرة اهللا 
ًواعتقـــادا بعجـــزه عـــن أنـــه ال يـــستطيع أن يعيـــده بـــرشا ســـويا; ال, وإنـــام قـــال ً ً :

 لــــه, فمهــــام املــــسلم ارتكــــب كبــــرية مــــن − عــــز وجــــل− خــــشيتك, فغفــــر اهللا 
−  والسالمعليه الصالة− يت قوله الكبائر وهو غري مستحل هلا بقلبه, هنا يأ

, وهنا تأيت أحاديث الشفاعة »ًال إله إال اهللا نفعته يوما من دهره: من قال«: 
قلبـه مثقـال  يف أخرجوا من النـار مـن كـان«: خامتة الشفاعة يف التي ترصح

, لـذلك كـان عقيـدة الـسلف الـصالح وأهـل الـسنة واجلامعـة »ذرة من إيامن
  .ه عن اإلسالمًحقا أن مرتكب الكبرية هو فاسق ال خيرج بكبريت

  )٠٠: ٠٦: ٠٥/ ٦٧٢(" اهلدى والنور"
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z١١x א 
 ]:قال اإلمام[

ُتعريف الكبائر عىل أقوال, أمثلها أهنـا مـا يرتتـب  يف اعلم أهنم اختلفوا
الـــرشح «وراجــع . عليهــا حــد, أو توعـــد عليهــا بالنــار, أو اللعنـــة أو الغــضب

يميــــــــــــة  للــــــــــــشيخ ابــــــــــــن ت»جممــــــــــــوع الفتــــــــــــاوى«و» ]أي رشح الطحاويــــــــــــة[
)١١/٦٥٠(.  

 ).٧٣ص"(التعليق على منت الطحاوية"



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٣٣ 
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،

אWAא@ 
ونرجـو للمحـسنني «: نقل اإلمام تعليق الـشيخ ابـن مـانع عـىل قـول صـاحب الطحاويـة[−

ويـــدخلهم اجلنـــة برمحتـــه, وال نـــأمن علـــيهم, وال نـــشهد هلـــم مـــن املـــؤمنني أن يعفـــو عـــنهم, 
 ]:ًمقررا إياه فقال» باجلنة

اعلـــــم أن الـــــذي عليـــــه أهـــــل الـــــسنة « :قـــــال الـــــشيخ ابـــــن مـــــانع رمحـــــه اهللا
واجلامعة أهنم ال يشهدون ألحد مات مـن املـسلمني بجنـة وال نـار إال مـن 

وخيـافون شهد له رسول اهللا وأخرب عنه بذلك, ولكنهم يرجون للمحـسن, 
ًعىل امليسء, وهبذا تعلم ما عليه كثري من النـاس إذا ذكـروا عاملـا أو أمـريا  ً

 املغفــور لــه, أو ســاكن اجلنــان, وأنكــى مــن ذلــك :ًأو ملكــا أو غــريهم قــالوا
 نقــل إىل الرفيــق األعــىل, وال شــك أن هــذا قــول عــىل اهللا بــال علــم, :قــوهلم

bß@bi@aì×Š’m@æcë@@@@﴿ :عاىلوالقول عىل اهللا بال علم عديل الرشك كام قال ت
@@@@@@@@@@æìàÜÈm@ü@bß@a@óÜÇ@aìÛìÔm@æcë@bãbİÜ@éi@ÞŒäí@﴾)وأمـا املـرشك )٣٣: األعراف 

òä¦a@éîÜÇ@a@âŠy@†ÔÏ@bi@ÚŠ’í@åß@éãg@@@@@@@@@@@@@@﴿ :فنشهد لـه بالنـار ألن اهللا قـال
‰b–ãc@åß@́ ½bÄÜÛ@bßë@‰bäÛa@êaëdßë﴾)٧٢: املائدة(.  

  ).٦٥- ٦٤ص"(التعليق على منت الطحاوية"
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z١٣x ؟אאאא 
 دخوله اجلنة? يف الكافر كفر اعتقادي هل هناك يعني إمكانية: السائل
  . ال, إهنا حمرمه عىل الكافرين, بنص القرآن الكريم:الشيخ

  )٠٠ :٢٤ :٢٥/ ٤٢٨" (اهلدى والنور "
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z١٤x אא؟ 
  :]صقال رسول [

ابتغي بـــه و,ً عـــز وجـــل ال يقبـــل مـــن العمـــل إال مـــا كـــان لـــه خالـــصاإن اهللا«
  .»وجهه

  :]صقال رسول [

غريه يدل عىل أن املؤمن ال يقبل منه عملـه الـصالح إذا  وفهذا احلديث
ìuŠí@æb×@åàÏ@@@@ ﴿ ٍ:يف ذلك يقول تعـاىل, وجل ومل يقصد به وجه اهللا عز

@@@@@@@@@c@éi‰@ñ…bjÈi@ÚŠ’í@üë@Lb§b•@ýàÇ@ÝàÈîÜÏ@éi‰@õbÔÛ@a†y﴾ فـإذا كـان هـذا شـأن 
  اجلـواب?عملـه يف املؤمن فامذا يكون حال الكافر بربه إذا مل خيلـص لـه

õbjç@êbäÜÈvÏ@ÝàÇ@åß@aìÜàÇ@bß@µg@bäß†Óë@@@@@@@@@@@@@@﴿ :تعـاىل وقـول اهللا تبـاركيف 
a‰ìräß﴾.  

وعـــىل افـــرتاض أن بعـــض الكفـــار يقـــصدون بعملهـــم الـــصالح وجـــه اهللا 
 يف  بــل جيــازهيم عليهــا, علــيهم فــإن اهللا تعــاىل ال يــضيع ذلــك,عــىل كفــرهم

إن « :هـووصبذلك جاء الـنص الـصحيح الـرصيح عـن رسـول اهللا, والدنيا
 يف  يثــاب عليهــا الــرزق:يف روايــةو( يعطــى هبــا ,اهللا ال يظلــم مؤمنــا حــسنته

أمــا الكــافر فــيطعم بحــسنات مــا عمــل هبــا , واآلخــرة يف جيــزى هبــاو) الــدنيا
  ...»ة مل يكن له حسنة جيزى هبا حتى إذا أفىض إىل اآلخر,الدنيا يف هللا
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ً أن الكافر جيـازى عـىل عملـه الـصالح رشعـا :هذه املسألة يف تلك هي القاعدة
 عـن أن ينجـو ًاآلخرة, وال خيفـف عنـه العـذاب بـسببها فـضال يف الدنيا, فال تنفعه حسناتهيف 
  .منه

حــسنات الكــافر الــذي يمــوت عــىل كفــره كــام هــو ظــاهر  يف  هــذا:تنبيــه
كفـره,  يف  إذا أسلم فإن اهللا تبارك وتعاىل يكتب له كل حسناته التي عمل هبـاوأمااحلديث 
إذا أســلم العبــد «:ص ويف ذلــك أحاديــث كثــرية كقولــهاآلخــرة يف وجيازيــه هبــا

   .ث احلدي»فحسن إسالمه كتب اهللا له كل حسنة كان أزلفها
الـسنة مـا ينـايف القاعـدة املـذكورة مـن  يف وقد يظن بعض الناس أن هذا

   :ل احلديث اآليتمث
 ,ذكـــر عنـــده عمـــه أبـــو طالـــبصعـــن أيب ســـعيد اخلـــدري أن رســـول اهللا

   :فقال
 يبلـــغ ,ضحـــضاح مـــن نـــار يف لعلـــه تنفعـــه شـــفاعتي يـــوم القيامـــة فيجعـــل«
  ...»يغيل منه دماغه,كعبيه

   :ًوجوابنا عىل ذلك من وجهني أيضا
إذ ليس  ,احلديث ما يعارض القاعدة املشار إليها يف  أننا ال نجد:األول

 بــل الـــسبب ,ختفيــف العـــذاب عنــه يف فيــه أن عمــل أيب طالــب هـــو الــسبب
 عن العباس بن : احلديث التايل,يؤيد هذا, و, فهي التي تنفعهصشفاعته

 فإنـه كـان , هـل نفعـت أبـا طالـب بـيشء, يـا رسـول اهللا:عبد املطلب أنه قـال
لــوال أنــا , وضحــضاح مــن نــار يف  هــو,نعــم« : قــال?يغــضب لــك وحيوطــك

 يف فهذا احلديث نـص... »الدرك األسفل من النار يف  لكان) شفاعتهأي(
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 يف  كـام−   أي شـفاعته,التخفيـف إنـام هـو النبـي عليـه الـسالم يف أن السبب
 فــــال تعــــارض حينئــــذ بــــني ,لــــيس هــــو عمــــل أيب طالــــب و− احلــــديث قبلــــه 

 إىل أنــــــه ًيعــــــود أمــــــر احلــــــديث أخــــــريا, وبــــــني القاعــــــدة الــــــسابقة واحلــــــديث
تعــاىل هبــا حيــث قبــل  و, وكرامــة أكرمــه اهللا تبــاركصلخــصوصية للرســو

املـرشكني أهنـم  يف  مـع أن القاعـدة,قد مات عىل الـرشك وعمه يف شفاعته
́@@@﴿ :جل وكام قال عز ÈÏb’Ûa@òÇbÐ‘@áèÈÐäm@bàÏ﴾تعـاىل  ولكن اهللا تبـارك, و

 ?سيد األنبياء ص من أحق بذلك من رسول اهللا, وخيص بتفضله من شاء
  .ات اهللا صلوًعليهم مجيعا

 أن ســبب ختفيــف العــذاب عــن أيب ً أننــا لــو ســلمنا جــدال:واجلــواب الثــاين
ال  و, فذلك مستثنى من القاعـدة,مع كفره به ص طالب هو انتصاره للنبي

لكـــن , وعلـــم أصـــول الفقـــه يف جيـــوز رضهبـــا هبـــذا احلـــديث كـــام هـــو مقـــرر
  .اهللا أعلم و.اجلواب إنام هو األول لوضوحه يف الذي نعتمده

  ).١٢١- ١/١/١١٨"(يحةالصح"
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z١٥x  
  :]صقال رسول [

,  كتـب اهللا لـه كـل حـسنة كـان أزلفهـا, فحسن إسـالمه,إذا أسلم العبد «− 
 احلــسنة , ثــم كــان بعــد ذلــك القــصاص,حميــت عنــه كــل ســيئة كــان أزلفهــاو

 والــسيئة بمثلهــا إال أن يتجــاوز اهللا عــز ,بعــرش أمثاهلــا إىل ســبع مائــة ضــعف
  .»وجل عنها

 :]اإلمامقال [
 : مــن طريــق صــفوان بــن صــالح قــال)٢٦٨ −  ٢/٢٦٧(أخرجــه النــسائي 
 حــدثنا مالــك عــن زيــد بــن أســلم عــن عطــاء بــن يــسار عــن :حــدثنا الوليــد قــال

هـــذا ســـند و: قلـــت.  فـــذكره:ص قـــال رســـول اهللا :أيب ســـعيد اخلـــدري قـــال
 أخــربين : قــال مالــك: فقــال" صــحيحه " يف قــد علقــه البخــاري, وصــحيح

 البزار وقد وصله احلسن بن سفيان و. كتب احلسناتزيد بن أسلم به دون
 " الـشعب " يف البيهقـي و" غرائـب مالـك " يف الدارقطني واإلسامعييلو

  .من طرق أخرى عن مالك به
مجيــع الروايــات مــا  يف قــد ثبــت و" ):١/٨٢( " الفــتح " يف قــال حــافظ

 .هـــو كتابـــة احلـــسنات املتقدمـــة قبـــل اإلســـالم وســـقط مـــن روايـــة البخـــاري
 وللــــدارقطني مــــن طريــــق زيــــد بــــن , أي أمــــر أن يكتــــب" كتــــب اهللا "ولــــه قو
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 إن املـصنف : فقيـل," يقـول اهللا ملالئكتـه اكتبـوا "شعيب عـن مالـك بلفـظ 
  . ألنه مشكل عىل القواعد,أسقط ما رواه غريه عمدا

 فـــال يثـــاب عـــىل العمـــل الـــصالح , الكـــافر لـــيس كـــذلك:وقـــال املـــازري
 ملـن يتقـرب ًط املتقرب أن يكون عارفـا ألن من رش,رشكه يف الصادر منه

  .الكافر ليس كذلك, وإليه
استـــضعف ذلـــك  و.وتابعـــه القـــايض عيـــاض عـــىل تقريـــر هـــذا اإلشـــكال

 بـــل نقـــل بعـــضهم فيـــه , والـــصواب الـــذي عليـــه املحققـــون" :النـــووي فقـــال
 ثــــم ,اإلمجــــاع أن الكــــافر إذا فعــــل أفعــــاال مجيلــــة كالــــصدقة وصــــلة الــــرحم

أمـــا دعـــوى أنـــه , وســالم أن ثـــواب ذلـــك يكتـــب لــه ثـــم مـــات عـــىل اإل,أســلم
الـدنيا  يف  ألنه قد يعتـد بـبعض أفعـال الكفـار, فغري مسلم,خمالف للقواعد
  . انتهى"جتزئه  و فإنه ال يلزمه إعادهتا إذا أسلم,ككفارة الظهار

حــال  يف احلــق أنــه ال يلــزم مــن كتابــة الثــواب للمــسلمو: ثــم قــال احلــافظ
   من اهللاًإسالمه تفضال

ـــهًحـــساناوإ  ً.الكفـــر مقبـــوال يف  أن يكـــون ذلـــك لكـــون عملـــه الـــصادر من
حيتمـــل أن , ومل يتعـــرض للقبـــول, واحلـــديث إنـــام تـــضمن كتابـــة الثـــوابو

 .إال فـال, ويثـاب إن أسـلم و فيقبـل, عـىل إسـالمهًيكون القبول يـصري معلقـا
 ,ابــن بطــال واحلــريب , إبــراهيم:قــد جــزم بــام جــزم بــه النــووي و.هــذا قــويو
  .ابن املنري من املتأخرين والقرطبي, و من القدماءغريمهاو

حــال  يف  دعــوى أن يكتــب لــه ذلــك, املخــالف للقواعــد:قــال ابــن املنــري
اإلسـالم ثـواب مـا كـان صـدر منـه  يف أما أن اهللا يضيف إىل حـسناته, وكفره
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,  فال مـانع منـه كـام لـو تفـضل عليـه ابتـداء مـن غـري عمـل,ًمما كان يظنه خريا
 فـــإذا جـــاز أن ,هـــو قـــادر و العـــاجز بثـــواب مـــا كـــان يعمـــلكـــام تفـــضل عـــىلو

يكتـب لـه ثــواب مـا مل يعمـل البتــة جـاز أن يكتــب ثـواب مـا عملــه غـري مــوىف 
واستدل غريه بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتني كام . الرشوط

هــو لــو مــات عــىل إيامنــه األول مل , واحلــديث الــصحيح ودل عليــه القــرآن
 فـدل عـىل أن ثـواب ,ً بـل يكـون هبـاء منثـورا, الـصالحينفعه يشء مـن عملـه

ملا سألته عائشة صبقوله, وعمله األول يكتب له مضافا إىل عمله الثاين
إنـه مل يقـل  «: فقـال? هـل ينفعـه:مـا كـان يـصنعه مـن اخلـري وعن ابن جدعان

, فـــدل عـــىل أنـــه لـــو قاهلـــا بعـــد أن » رب اغفـــر يل خطيئتـــي يـــوم الـــدين,يومـــا
  ."الكفر  يف لهأسلم نفعه ما عم

هــــــذا هــــــو الــــــصواب الــــــذي ال جيــــــوز القــــــول بخالفــــــه لتــــــضافر و: قلــــــت
 " :حاشـــيته عـــىل النـــسائي يف هلـــذا قـــال الـــسندي, واألحاديـــث عـــىل ذلـــك

إال , و إن أسـلم تقبـل,هذا احلـديث يـدل عـىل أن حـسنات الكـافر موقوفـةو
  .ترد

laŠ×@ábàÇc@aëŠÐ×@åí̂@@@@@﴿ :وعىل هذا فنحو قولـه تعـاىل Ûaë﴾حممـول  
فضل اهللا أوسع من , والظاهر أنه ال دليل عىل خالفه, وعىل من مات عىل الكفر

 يف  مــن اخلطايــا" اإليــامن جيــب مــا قبلــه " وحــديث ,أكثــر فــال اســتبعاد فيــه وهــذا
 ."احلسنات  يف السيئات ال
 مثــل اآليــة التــي ذكرهــا الــسندي رمحــه اهللا ســائر اآليــات الــواردةو: قلــت

åß@åí̂@@@@@@@@@﴿ :وله تعـاىلإحباط العمل بالرشك كقيف  Ûa@µgë@ÙîÛg@ïyëc@†ÔÛ@ë
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@@@@@@@@@@@@@åíŠb̈ a@åß@åãìØnÛë@LÙÜàÇ@åİjzîÛ@o×Š‘c@å÷Û@ÙÜjÓ﴾, فإهنـا كلهـا 
 :جــل ومــن الــدليل عــىل ذلــك قولــه عــز, وحممولــة عــىل مــن مــات مــرشكا

﴿@@@@@@@@@@@@ábàÇc@oİjy@Ù÷ÛëdÏ@ŠÏb×@ìçë@oàîÏ@éäí…@åÇ@áØäß@…†mŠí@åßë@@@¿@@@bîã†Ûa
@@@@ç@‰bäÛa@lbz•c@Ù÷Ûëcë@ñŠŁaë@@æë†Ûb@bèîÏ@á﴾.يرتتـب عـىل ذلـك مـسألة  و

 , مل حيــبط, ثــم عــاد إىل اإلســالم, ثــم ارتــد,هــي أن املــسلم إذا حــج وفقهيــة
أحـــد قـــويل  وهـــو مـــذهب اإلمـــام الـــشافعي, ومل جيـــب عليـــه إعادتـــه وحجـــه

 أرى أنــه ,انتــرص لــه بكــالم جيــد متــني واختــاره ابــن حــزم, والليــث بــن ســعد
  ):٧/٢٧٧(اىل  قال رمحه اهللا تع,البد من ذكره

اســتنقذه مــن  و ثــم هــداه اهللا تعــاىل, ثــم ارتــد,اعتمــر و مــن حــج− مــسألة "
 هـــو قـــول الـــشافعي, وال العمـــرة والنـــار فأســـلم فلـــيس عليـــه أن يعيـــد احلـــج

  يعيـــد احلــــج:مالــــك وأبـــو ســــليامن وقـــال أبــــو حنيفـــة وأحـــد قـــويل الليــــثو
ÙÜàÇ@åİjzîÛ@o×Š‘c@å÷Û@@åãìØnÛë@@@@﴿ :احتجوا بقـول اهللا تعـاىل, والعمرةو

@åíŠb̈ a@åß﴾,ألن اهللا ,ال حجــة هلــم فيهــا, و مــا نعلــم هلــم حجــة غريهــا 
 لـــئن أرشكـــت ليحـــبطن عملـــك الـــذي عملـــت قبـــل أن :تعـــاىل مل يقـــل فيهـــا

إنــام أخــرب تعــاىل أنــه حيــبط عملــه , وهــذه زيــادة عــىل اهللا ال جتــوز, وتــرشك
 .هــذا حــق بــال شــك, و ال إذا أســلم,بعــد الــرشك إذا مــات أيــضا عــىل رشكــه

لو حج مرشك أو اعتمر أو صىل أو صام أو زكى مل جيـزه يشء مـن ذلـك و
åíŠb̈@@@@﴿ :عن الواجب, وأيضا فإن قوله تعاىل فيهـا a@åß@åãìØnÛë﴾ بيـان 

 بل هو ًأن املرتد إذا رجع إىل اإلسالم مل حيبط ما عمل قبل إسالمه أصال
أن   يف ألنه ال خـالف بـني أحـد مـن األمـة,جمازى عليه باجلنة ومكتوب له

املرتـــــد إذا رجـــــع إىل اإلســـــالم لـــــيس مـــــن اخلـــــارسين بـــــل مـــــن املـــــربحني 
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 ,املفلحـــني الفـــائزين, فـــصح أن الـــذي حيـــبط عملـــه هـــو امليـــت عـــىل كفـــره
 ال مــن أســلم بعــد ,هــذا هــو مــن اخلــارسين بــال شــك, ومرتــدا أو غــري مرتــد

ومن يرتدد منكم عـن دينـه  «:قال تعاىل, وكفره أو راجع اإلسالم بعد ردته
 مــن أنــه ال :فــصح نــص قولنــا» هــو كــافر فأولئــك حبطــت أعامهلــم وفيمــت

 :وجــدنا اهللا تعــاىل يقــول, وهــو كــافر وحيــبط عملــه إن ارتــد إال بــأن يمــوت
فمـــن  «:قـــال تعـــاىل, و»إين ال أضـــيع عمـــل عامـــل مـــنكم مـــن ذكـــر أو أنثـــى«

 فـــصح أن ,هـــذا عمـــوم ال جيـــوز ختصيـــصه, و»يعمـــل مثقـــال ذرة خـــريا يـــره
  .ال يضيعان له, واجع اإلسالم سريامهاعمرته إذا ر وحجه

عــن هــشام بــن عــروة املعنــى  ووروينــا مــن طــرق كالــشمس عــن الزهــري
كالمهــا عــن عــروة بــن الــزبري أن حكــيم بــن حــزام أخــربه أنــه قــال لرســول اهللا 

اجلاهلية مـن  يف  أي رسول اهللا أرأيت أمورا كنت أحتنث هبا:عليه السالم
أسـلمت  «:ص فقـال رسـول اهللا ?أجـر أفيها ,صدقة أو عتاقة أو صلة رحم

  .»عىل ما أسلفت من خري
  ).٤٩٥- ١/١/٤٩٢"(الصحيحة"
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z١٦x  
 :]قال اإلمام[

فـــإن اهللا تبـــارك وتعـــاىل يكتـــب لـــه كـــل حـــسناته التـــي ] الكـــافر[إذا أســـلم 
اآلخــــرة ويف ذلــــك أحاديــــث كثــــرية  يف كفــــره, وجيازيــــه هبــــا يف عمــــل هبــــا

كتـــب اهللا لـــه كـــل حـــسنة كـــان إذا أســـلم العبـــد فحـــسن إســـالمه «:صكقولـــه
  .احلديث"» أزلفها

  ).١/١/١٢٠"(الصحيحة"
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z١٧x  
عــن عــروة بــن الــزبري أن حكــيم بــن حــزام أخــربه أنــه قــال لرســول اهللا عليــه 

اجلاهليـــة مـــن  يف اهللا أرأيـــت أمـــورا كنـــت أحتنـــث هبـــا  أي رســـول:الـــسالم
 أسـلمت «:ص فقـال رسـول اهللا ? أفيها أجـر,صدقة أو عتاقة أو صلة رحم

  .»عىل ما أسلفت من خري
  :]قال اإلمام[

الكـافر الـذي مل يكـن أسـلم , و فـصح أن املرتـد إذا أسـلم: قال ابن حزم
 قد كان املرتـد إذ حـج, و فقد أسلام عىل ما أسلفا من اخلري,قط إذا أسلام

 فقد أسلم اآلن عليه فهو ,ما كلف كام أمر به وهو مسلم قد أدى ما أمر بهو
 يف كــافر حيــج كالــصابئني الــذين يــرون احلــج إىل مكــةأمــا ال و.لــه كــام كــان

 ألن ; فإن أسلم بعد ذلك مل جيزه ألنه مل يؤده كام أمـر اهللا تعـاىل بـه,دينهم
سائر الرشائع كلها أن ال تؤدى إال كام أمر هبا رسـول اهللا  ومن فرض احلج

الــدين الــذي جــاء بــه الــذي ال يقبــل اهللا  يف حممــد بــن عبــد اهللا عليــه الــسالم
مـن عمـل عمـال لـيس عليـه أمرنـا فهـو  «:قال عليـه الـسالم, واىل دينا غريهتع
  .»رد

بــاهللا تعــاىل , وو الــصابئ إنــام حــج كــام أمــره يوراســف أو هــرمس فــال جيزئــه
  .التوفيق

 بيعــه وطالقــه الــثالث وويلــزم مــن أســقط حجــه بردتــه أن يــسقط إحــصانه
 فظهـــر ,هبـــذاهـــم ال يقولـــون , واإلســـالم يف ابتياعـــه وعطايـــاه التـــي كانـــتو

  ."باهللا تعاىل نتأيد , وفساد قوهلم
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أن  «)٥٢(بـــني احلـــديث املتقـــدم بـــرقم  ووإذا تبـــني هـــذا فـــال منافـــاة بينـــه
ألن املــراد بــه الكــافر » الــدنيا يف الكــافر يثــاب عــىل حــسناته مــا عمــل هبــا هللا

حتـــى إذا  «:آخـــره يف علـــم اهللا أنـــه يمـــوت كـــافرا بـــدليل قولـــه يف الـــذي ســـبق
 يف أما الكافر الذي سبق, و»خرة مل يكن له حسنة جيزى هباأفىض إىل اآل

يموت مؤمنا فهو جيازى عىل حسناته التي عملها حالة  وعلم اهللا أنه يسلم
منهـا حـديث حكـيم بـن , و كام أفادته األحاديث املتقدمـة,اآلخرة يف كفره

مل يعزه ألحد من  وصححه وكالمه املتقدم يف حزام الذي أورده ابن حزم
   يف قد أخرجه البخاري, ونياملؤلف

   )١/٧٩(مسلم و) ١٠/٣٤٨ ,٥/١٢٧ ,٤/٣٢٧( "صحيحه "
  .)٣/٤٠٢(أمحد و) ٧٣ −  ١/٧٢(أيضا " صحيحه " يف وأبو عوانة

ابـــن جـــدعان الـــذي ذكـــره احلـــافظ غـــري معـــزو  يف و منهـــا حـــديث عائـــشة
 رب :ً إنه مل يقل يومـا, ال يا عائشة" :هو و فأنا أسوقه اآلن وأخرجه,ألحد
ويف احلــــديث داللــــة ظــــاهرة عــــىل أن ... "فــــر يل خطيئتــــي يــــوم الــــدين اغ

اجلاهليـة بخـالف مـا إذا مـات عـىل  يف الكافر إذا أسلم نفعه عمله الـصالح
  .كفره فإنه ال ينفعه بل حيبط بكفره

 عىل أن أهل اجلاهلية الذين ماتوا قبل البعثة املحمديـة ًوفيه دليل أيضا
 إذ لـو كـانوا كـذلك مل ,بلغهم دعـوة رسـولليسوا مـن أهـل الفـرتة الـذين مل تـ
يف هـذا أحاديـث , وملـا حـبط عملـه الـصالح ويستحق ابـن جـدعان العـذاب

  .أخرى كثرية سبق أن ذكرنا بعضها
  ).٤٩٨- ١/١/٤٩٥"(الصحيحة"
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z١٨x אصW 
Aאא@ 

اإلسالم, أيؤاخذ   يفأرئيت الرجل حيسن ص ٌقال رجل للنبي: سؤال
اإلسـالم, مل  يف مـن أحـسن« :صاجلاهليـة, قـال فقـال النبـي  يف بام عمـل

اإلســـــالم, أخـــــذ بـــــاألول  يف اجلاهليـــــة, ومـــــن أســـــاء يف يؤاخـــــذ بـــــام عمـــــل
 يف اإلســالم, مل يؤاخــذ بــام عمــل يف مــن أحــسن«, فــامذا يقــصد, »واآلخــر
 , هل يقصد بذالك انه مل يرتد عىل اإلسالم?»اجلاهلية

 يف اجلاهليــــــة, ويــــــرسق, وظــــــل يــــــرسق يف  واحــــــد كــــــان يــــــرسق:الــــــشيخ
ًاإلســالم, فيؤاخــذ هبــذا وذاك, رجــل كــان كــافرا مــرشكا, وعــىل رشكــه كــان  ً
يسء التـــرصف, كـــان يـــرسق, كـــان يـــرضب, كـــان يـــرشب اخلمـــر, كـــان إىل 
ُّأخــره, ثــم أســلم, اإلســالم جيب مــا قبلــه, لكــن هــذا احلــديث, يــدخل هلــذه  ُــ َ

ًصيـــصا, اإلســـالم جيـــب مـــا قبلـــه, فالـــذي أســـلم اجلملـــة, هلـــذه القاعـــدة خت
ًوكان مثال سارقا, فبإسالمه كام انتهـى عـن الكفـر, انتهـى عـن الـرسقة, هـذا  ً

إســالمه, وال يؤاخــذ عــىل  يف كــل مــا يفعــل, مــن حــسنات يف سيحــسن إليــه
اجلاهلية, عىل العكس من ذلك, فرجل آخر أسلم وكان يرسق,  يف سيئته

ًبنــاء عــىل القاعــدة العامــة اإلســالم جيــب مــا ومــع إســالمه, ظــل يــرسق, فهــو 
اجلاهلية, من الرسقة,  يف قبله, بيتصور اإلنسان, أن هذا ال يؤاخذ بام فعل

 يف أساءولكن هذا احلديث يقيد هذه القاعدة, ويقول بأن هذا الذي أسلم 
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 يف تهاءســــــإ] مثــــــل [إســــــالمه يف اإلســــــالم, فــــــسيؤاخذ عــــــىل إســــــاءته هــــــذه
  .اجلاهلية
 يف إذا دخـــل اإلســـالم, واســــتغفر اهللا عـــز وجـــل, عـــام فعــــل هـــذا :الـــسائل

 , الــــذي مــــن صاجلاهليــــة, وعــــاد إىل ذنبــــه, فــــأين نــــذهب بحــــديث النبــــي 
ًإذا أذنـب عبـدي, ذنبـا, فعـرف أن لـه ربـا ... «خالله يقول حـديث املطـول,  ً

, فهــذا اإلنــسان أســلم,ثم )١(»قــد غفــرت لعبــدي] إىل أن قــال[يغفــر الــذنب,
د رجع إىل الرسقة, أو إىل اخلمر أو كذا, فـاهللا قـد غفـر بعد ذلك استغفر, ق

أنــه مــات ... »اإلســالم يف ومــن أســاء«: لــه, ثــم اســتغفر, هــل يقــصد بــذلك
  عىل اإلساءة?

 يف اجلاهلية, ومـا رجـع عـن إسـاءته يف ً ليس رشطا, إذا كان أساء:الشيخ
اجلاهليــة, ســؤالك األخــري أخــي مــا خيــرج عــن التوفيــق بــني قاعــدة اإلســالم 
جيب ما قبله, فهي قاعدة عامة, لكن هـذا احلـديث خيـصص هـذه القاعـدة 

اجلاهليـة, أمـا بعـد  يف اإلسالم مل يؤاخذ بـام فعـل يف فيقول بأنه إذا أحسن
اجلاهلية فهو يؤاخذ باإلساءتني,  يف اإلسالم كام أساء يف إسالمه إذا أساء

 إذا تــاب, اجلاهليــة, واحلــديث الــذي ذكرتــه العبــد يف اإلســالم أو يف ســواء
التـي يتبـادر إىل الـذهن أنـه يـشمل مـن : ًفهذا أيضا من النصوص العامة, أي

ًكان مرشكا فأسلم, ويشمل من كان مسلام أب عن جد ً.  

                                                 
 ).٧١٦٢رقم(ومسلم ) ٧٠٦٨رقم( البخاري )١(
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هنـــا هـــذا احلـــديث اآلن يأخـــذ جزئيـــة مـــن جزئيـــات حـــديث العبـــد الـــذي 
ًذكرتـــه أخـــريا, ويعطينـــا أنـــه إذا كـــان مـــرشكا فأســـلم, فأســـاء إســـالمه كـــام  يف ً

  . ًجاهليته, أخذ باإلساءتني معا, ختصيص وتعميم فقط  يفأساء
   )٠٠ :٠٠: ٤٦/ ٤٢٦(و) ٠٠ :٥٥ :٤٢٥/٥٥(" اهلدى والنور"
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z١٩x א،א 
 ]:قال اإلمام[
اإلســـالم هـــو مـــا رشعـــه اهللا ســـبحانه وتعـــاىل لعبـــاده, عـــىل ألـــسنة ) ديـــن(

يتـــه عـــن الرســـل, وهـــو ظـــاهر غايـــة روا: رســـله, وأصـــل هـــذا الـــدين وفروعـــه
الظهور, يمكن كل مميز من صغري وكبري, وفصيح وأعجـم, وذكـي وبليـد, 
أن يدخل فيه بأقرص زمان, وإنه يقع اخلروج منه بأرسع من ذلك من إنكار 

قــول اهللا  يف كلمــة, أو تكــذيب, أو معارضــة, أو كــذب عــىل اهللا, أو ارتيــاب
 فــى اهللا عنـه الــشك, أو غـري ذلــك ممــاتعـاىل, أو رد ملــا أنـزل, أو شــك فـيام ن

  .معناهيف 
فقد دل الكتاب والسنة عىل ظهور ديـن اإلسـالم, وسـهولة تعلمـه, وأنـه 

بعــــض  يف ص وقتــــه واخــــتالف تعلــــيم النبــــي يف يتعلمــــه لوافــــد ثــــم يــــويل
األلفاظ بحسب من يتعلم, فإن كان بعيد الوطن كضامم بن ثعلبة النجدي, 

 يف يسعهم جهله, مع علمه أن دينـه سينـرشووفد عبد القيس; علمهم ما مل 
ســائر مــا حيتــاجون إليــه, ومــن كــان  يف اآلفــاق, ويرســل إلــيهم مــن يفقههــم

قريب الوطن يمكنه اإلتيـان كـل وقـت بحيـث يـتعلم عـىل التـدريج, أو كـان 
قد علم فيه أنه قـد عـرف مـا ال بـد منـه أجابـه بحـسب حالـه وحاجتـه عـىل مـا 

  .]قل آمنت باهللا ثم استقم[ :تدل قرينة حال السائل, كقوله
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ً وأمـــا مـــن رشع دينـــا مل يـــأذن بـــه اهللا فمعلـــوم أن أصـــوله املـــستلزمة لـــه ال 
, وال عن غـريه مـن املرسـلني, إذ هـو صجيوز أن تكون منقولة عن النبي 

  .باطل, وملزوم الباطل باطل, كام أن الزم احلق حق
  .مقررا) ١١٠- ١٠٩ص(»اويةالتعليق على منت الطح«نقله اإلمام عن شارح الطحاوية يف
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z٢٠x ؟א 
بأقـــرص الطـــرق وأســـهل يشء متـــى خيـــرج املـــسلم مـــن .. يريـــد أن يعـــرف]األخ:[ســـؤال
 اإلسالم? 
  متى يكفر يعني? ..  متى خيرج املسلم من اإلسالم:الشيخ
  . نعم, متى يكفر:مداخلة
ان دخـــل فيـــه, ً املـــسلم خيـــرج مـــن إســـالمه إذا أنكـــر شـــيئا منـــه كـــ:الـــشيخ

إســالمه ويف دينــه  يف ًإذا جحــد شــيئا يتبنــاه.. مفهــوم هــذا الكــالم? إذا أنكــر
وهو يعرف ذلك فأنكره بقلبه ولـيس بلـسانه, فهـو مرتـد عـن دينـه, ولـو كـان 

ْإســالمي يقتــل; ألنــه ارتــد عــن دينــه, أمــا إذا مل خيــرج ذلــك عــن حكــم ] يوجــد[ ِ ْ ُ
ً قالـه مـضطرا, أو خوفـا, أو نحـو ذلـك ًوإنام إما قال ذلك جهال بدينـه, أو,ٍعقيدة ً

  .فهو ال يكفر به
ًيرتــد عــن الــدين إذا جحــد شــيئا منــه وهــو عــامل بــه, لكــن إذا : فاخلالصــة

َأنكر شيئا هو ال يعرفه أنه من اإلسالم فـأنكره فـال يكفر إال بعـد أن يبني لـه  َّ َـ ُ ـَُّ ًَ
دتـه; أن هذا اإلسالم جاء به فأرص عىل إنكاره فهـو الـذي حيكـم بكفـره ور

ترتتــب : مقــابر املــسلمني, يعنــي يف تطلــق منــه زوجتــه; وإذا مــات ال يــدفن
  .أحكام أهل الردة] عليه[
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ر بإنكــاره إيــاه فهــو مــا يــسميه أو يعــرب عنــه  ــأمــا الــيشء الــذي ينكره ويكف ُ َ ُ ُُ ــ ِ ْ
ًكـــان معلومـــا مـــن الـــدين بالـــرضورة, مـــا معنـــى هـــذا ] مـــا: [العلـــامء الفقهـــاء

  الكالم?
 يعرفون أن الدخان رشبه حرام, لكن كل املـسلمني أكثر الناس اليوم ال

اإلســالم,  يف حتــى النــصارى يعرفــون عــن اإلســالم أن رشب اخلمــر حــرام
اخلمــر لــيس حــرام, هــذا مرتــد عــن دينــه ملــاذا? ألنــه ال : ٌفــإذا مــسلم مــا قــال

ال يتــصور فيــه أنــه .. يتــصور أنــه جيهــل أن دينــه الــذي هــو يعتقــده ويــؤمن بــه
ًرمه بل هـو يقينـا يعلـم أن اخلمـر حـرام, لكـن هـو أبـى جيهل أن اإلسالم حي ِّ

  .اإلسالم, ففي مثل إنكاره هلذا احلكم يكفر يف هذا احلكم
جمـرد كـون : معلـوم مـن الـدين بالـرضورة بمعنـى: الفقهـاء) يسميه( هذا 

ًاملــسلم مــسلام يعلــم هــذا احلكــم, بيــنام هنــاك أحكــام فيهــا دقــة متناهيــة ال 
رشب الدخان ] مثل[ل ربام إال خواص أهل العلم, يعرفها إال أهل العلم ب

ـــــه حـــــرام مثـــــل اخلمـــــر? ال, ! ًوكونـــــه حرامـــــا, املـــــسلمني كلهـــــم يعرفـــــون أن
; ألنــه مــا ]ال! [فالــدخان يــا أخــي أنــا أريــد أرشبــه ومــا هــو حــرام فهــل يكفــر?

ًأنكر شيئا معلوما من الدين بالرضورة ً.  
 يف  إمـــاًاورومـــن صـــفات املعلـــوم مـــن الـــدين بالـــرضورة أنـــه يكـــون مـــذك

الـــــسنة املتــــــواترة املتلقـــــاة عنـــــد علـــــامء املــــــسلمني  يف القـــــرآن الكـــــريم أو
أ إذا كـــان  ـــبـــالقبول, فـــإذا أنكـــر حكـــام خمتلفـــا فيـــه فـــال يكفـــر بـــه وإنـــام خيط ّ ًُ َ ً
ًخمالفا للدليل, هذا ما عندي جوابا عىل ذاك السؤال, ولعله وضـح عنـدك  ً

  وزال اإلشكال أو يوجد غموض? 
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 عليــه احلجــة والــدليل هــل نــصيل خلفــه أو نقــول أنــه قــد لــو أقمنــا:مداخلــة
  كفر?

   من الذي يريد أن يقيم الدليل زيد وبكر وعمرو أو أهل العلم? :الشيخ
  ...  من األحاديث:مداخلة
, إذا كانوا أهل العلم وأهل العلـم بالكتـاب .. األحاديث ال تكفي:الشيخ

يح القرآن وختالف والسنة أتوا هبذا الرجل وبينوا له أنك أنت ختالف رص
رصيح السنة وختالف إمجاع املسلمني; ألن هذا العامل قد يبني له احلجة 

ـــوالـــدليل فعـــال لكـــن لـــيس هـــذا أمي الـــذي أنكـــر هـــذا الـــيشء ِّ علـــامء كبـــار .. ً
أنكروا هذا اليشء الذي يقيم الدليل عـىل حرمتـه, فـال يكفـي إقامـة الـدليل 

وجهــة نظــر كــل علــامء املــسلمني بالنــسبة لوجهــة نظــر العــامل وإنــام بالنــسبة ل
متفقني معه عىل هذا, ومع ذلك كان راكـب رأسـه ومتبـع هـواه, فهـذا يكفـر 

  وإال فال سبيل إىل تكفريه, ماذا تريد أن تقول? نعم? 
 , جيهـــل األحاديـــث,ًجيهـــل حكـــام: يعنـــي...  وإن كـــان اجلاهـــل:مداخلـــة

  . وجيهل اآليات
  !هذا, هناك من يعرف? يف البحث.. ًهذا طبعا يف  هو البحث:الشيخ
  .  ومن ال يعرف:مداخلة
  .  نعم:الشيخ

ً نـــتج عـــن هـــذا البحـــث أن الرجـــل أنكـــر حـــديثا عـــن النبـــي عليـــه :مداخلـــة
  الصالة والسالم وهو ال يعتقد صحة هذا احلديث, ما حكمه? 
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  يصيل?.. :الشيخ
   ال ما حكمه, أهو مسلم? :مداخلة
   يصيل?:الشيخ
  .  يصيل:مداخلة
  . هو مسلم لكن يعود البحث السابقف!  طيب:الشيخ
  .  البحث السابق:مداخلة
ًالروايــة أنكــر حــديثا, ونفــرتض أن هــذا احلــديث ] هــذه[ هــذا تبــع :الــشيخ

ًصحيح, فإن كان متبعا هلواه فهو ضال, وإن كان متبعا لرجل أفتاه فهو غري  ً
  . ضال; وزره عىل من أفتاه

  .  أما مسألة كفره هذا ال:مداخلة
  . ًبدا أعوذ باهللا ال أ:الشيخ

  ) ٠٠ :٤٥ :٤٦/ ١٤("  اهلدى والنور"
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z٢١x אאאא 
 ما احلد الفاصل بني اإلسالم والكفر?: سؤال
 احلـــد الفاصـــل هـــو مـــن أنكـــر مـــن اإلســـالم مـــا هـــو معلـــوم بالـــدين :الـــشيخ

املجتمــــع  يف بالــــرضورة فهــــو كــــافر, ومــــع ذلــــك فهــــذه اجلملــــة إنــــام تطبــــق
? ]بـه[املعلوم من الدين بالرضورة ماذا يعنون  المي, واضح? ملاذا?اإلس
ًيكون احلكم املعلوم من الدين بالرضورة شائعا بـني املـسلمني, ال : يعني

معرفة  يف فرق بني عاملهم وجاهلهم, بني قارئهم وأميهم, كلهم يشرتكون
ًكـــون هـــذا الـــيشء هـــو مـــثال فـــرض أو هـــو حـــرام, نـــرضب مثـــاال مـــثال هـــل : ًً

ال أتـــــصور, لكنـــــي : ًتـــــصورون مـــــسلام جيهـــــل حتـــــريم اخلمـــــر? أنـــــا أقـــــولت
ًأتــصور, لكــن قبــل أن أقــول كيــف أتــصور, هــل تتــصورون مــسلام : ســأقول

سألون ســــتقولون ْجيهــــل حتــــريم الــــدخان? هنــــا ست ــــَ نعــــم, أكثــــر النــــاس ال : ُ
يعلمــون أن الــدخان حــرام, فــإذا واحــد اســتحل الــدخان مــا نكفــره, لكــن إذا 

ال, اخلمـر حـالل, وهـذا رشاب طيـب إلـخ, هـذا : مر قـالواحد استحل اخل
  .نكفره

ًأرجــع إىل كلمتــي الــسابقة وهــو أنــه أنكــر معلومــا مــن الــدين بالــرضورة, 
هذا يكفر, وأحيانا ًال يكفر, ألنه رشط تكفري من أنكر ما هو معلوم : نقول

جو إسالمي هذا  يف جو إسالمي, يف ًمن الدين بالرضورة أن يكون عائشا
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إهنـا معلومـة : عبق برائحة العلم, عىل األقل هبـذه األمـور التـي نقـولاجلو ي
  .من الدين بالرضورة

ًاإلسالم أفواجا, لكن هل  يف نتصور اآلن جمتمع أمريكي زنجي دخل
ًاإلســـالم أفواجـــا أهنـــم عرفـــوا احلـــالل  يف تتـــصورون أنـــه بمجـــرد دخـــوهلم

يشوا مع أهل إلخ, ال, هؤالء بدهم زمن طويل حتى يع..واحلرام واملحرم
العلــــم وتنتقــــل معلومــــاهتم مــــن هــــؤالء إىل صــــدور أولئــــك األقــــوام الــــذين 

ًديـــن اهللا أفواجـــا, بحيـــث أنـــه يتكـــون جـــو جديـــد بالنـــسبة هلـــؤالء  يف دخلـــوا
ًاإلسالم جديدا, فممكن نحن نتصور رجال أسلم يف األقوام الذين دخلوا ً 

راجم القــرآن, أي بلــد مــن الــبالد غــري اإلســالم, قــرأ يمكــن ترمجــة مــن تــيف 
قلبـه وآمـن بـاهللا ورسـوله, لكـن لـسه مـا يعـرف أن اخلمـر  يف فدخل اإليـامن

 أنــت كفــرت ألنــك تــرشب :حمــرم بــالقرآن, مــا فهــم هــذا, فــنحن مــا بنقولــه
  . يشء يف مخر وتقول ما

جمتمـع إسـالمي,  يف عىل العكس مـن ذلـك, ملـا يكـون املـسلم عـايش
ًحيح فحينئـذ مـن أنكـر فرضـا وهذا املجتمع اإلسالمي يشع فيه العلـم الـص ٍ

ًمن هذا املجتمع أنكر شيئا معلوما َ من الدين بالـرضورة يتوارثـه األب عـن  ً
ًأبيـــه واألب عـــن جـــده وهكـــذا, حينئـــذ يكفـــر ألنـــه أنكـــر معلومـــا مـــن الـــدين  ٍ

  .. بالرضورة
أنــتم تعلمـون مــع األســف : بـالد اإلســالم يف ًوأنـا أرضب اآلن لكــم مــثال

ًالـــذين يــشهدون معنـــا أن ال إلــه إال اهللا وأن حممـــدا ًأن كثــريا مـــن املــسلمني 
رســول اهللا, ويــصلون ويــصومون وإلــخ, لكــنهم مــا فهمــوا التوحيــد بعــد, مــا 
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ًفهموا التوحيد إجيابيا وسلبيا, مـا عرفـوا أن التوحيـد حيـنام يفهمـه املـسلم 
ًويــؤمن بــه حقــا يــستلزم أن يكفــر بــام ســواه, أن يــشهد أن ال إلــه إال اهللا, وأن 

 مـــن املـــسلمني اليـــوم يطوفـــون ًا بـــام ســـوى اهللا عـــز وجـــل, فنجـــد كثـــرييكفـــر
حول القبور, وينـذرون هلـا النـذور, ويـستغيثون هبـا مـن دون اهللا عـز وجـل, 

كثـــري مـــن  يف ويستـــشفون يطلبـــون الـــشفاء مـــنهم ملرضـــاهم, هـــذا معـــروف
البالد اإلسالمية, خاصة مرص, فتجد كبار العلامء يتأولون هذه الضالالت 

ًتوسال إىل اهللا وتقربـا إىل اهللا إلـخ, : ويسموهنا بغري اسمها, يسموهناكلها,  ً
جمتمــع كبــار الــشيوخ  يف وهــي الــرشك بعينــه, فالعامــة هــؤالء الــذين عاشــوا

يــربرون هلــم هــذه األعــامل, ولــيس عنــدهم مــن ينبــئهم بــأن هــذا هــو الــرشك 
 , وحــــــارب املــــــرشكني مــــــن أجلــــــه, أولئــــــك صًالــــــذي اهللا بعــــــث حممــــــدا 

bflãìŽiğŠÔŽîčÛ@bÛg@žáŽçŽ†ŽjžÈflã@bflß@flõbflîčÛžëc@čéčãëŽ…@žåčß@aëŽ̂@@@@@@@@@@﴿:  الـذين قـالوااملـرشكني fl‚Şma@flåíč̂ Ûaflë
@óÐÛŽ‹@čéÜÛa@óÛg﴾)ــر  أصــبح كثــري مــن املــسلمني اليــوم يعيــدون كــالم )٣:الزم

? نحــن نتقــرب إىل اهللا, الفــرق بــني جهلــة املــسلمني ...املــرشكني األولــني,
ً هنا سيظهر شيئا من فضل − ذاك الزمان أن املرشكني  يف اليوم واملرشكني

, املـــرشكون كـــانوا يعرفـــوا أن مـــا يفعلونـــه مـــن − ًالعـــرب طبيعـــة, مـــش ديانـــة
دعــائهم ألصــنام أنــه عبــادة لغــري اهللا عــز وجــل, كــانوا يعرفــون هــذه احلقيقــة 

flåíč̂@﴿: اآليــة الــسابقة يف ويعرتفــون هبــا, كــام حكــى اهللا عــز وجــل عــنهم Ûaflë
Şma@@@flõbflîčÛžëc@čéčãëŽ…@žåčß@aëŽ̂ fl‚﴾)الكالم, وهذا من بالغـة  يف ّطي هنا) يوجد ()٣:الزمر

مـــا : ملـــاذا تعبـــدوهنم مـــن دون اهللا عـــز وجـــل? قـــالوا: القـــرآن, إذا قيـــل هلـــم
اآلن شـيخ األزهـر .. نعبدهم لذاهتم, ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفـى,

 فهمــوا اللغــة العربيــة كــام فهمهــا ألهنــم مــا... نحــن مــا نعبــدهم;: يقــول لــك
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: أمثــاهلم يف األولــون, ثــم كفــروا عــن بــصرية عــن علــم, ولــذلك قــال تعــاىل
﴿žáŽèŽÐžãc@bflèžnfläÔžîflnžaflë@bflèči@aëŽ†flzfluflë﴾)١٤:النمل(.  

هــــــذه الــــــبالد, وال جيــــــدون  يف أمــــــا املــــــسلمون اليــــــوم الــــــذين يعيــــــشون
bflßflë@žáØŞãg@@﴿: القــرآن يف األصــوات العاليــة التــي تبــني هلــم كــام قــال تعــاىل
@@@@@flæëŽ…‰aflë@bflèÛ@žáŽnžãc@fláŞäflèflu@Žkfl–fly@čéÜÛa@æëŽ…@žåčß@flæëŽ†ŽjžÈflm﴾)بـل جيـدون مـن ,)٩٨:األنبياء

: يتــــأول هلــــم أقــــواهلم وأفعــــاهلم ورشكهــــم وضــــالهلم, هــــؤالء نحــــن نقــــول
الكفــــر, لكننــــا ال نكفــــرهم, ألن حجــــة اهللا مل تقــــم علــــيهم, فهــــم  يف وقعــــوا
ًوا شـــيئا معلومـــا مـــن الـــدين بالـــرضورة, لكـــنأنكـــر وقـــت  يف أي وقـــت? يف ً

َكـــان الـــدين احلـــق الكتـــاب والـــسنة كـــان منتـــرشا بـــني النـــاس, ثـــم خلف مـــن  ـــ َ َ ً
ٌبعدهم خلف أضاعوا العلم وأضاعوا العبادة عـىل وجههـا ورصفوهـا لغـري  ْ َ

  .اهللا تبارك وتعاىل
فـرق هـو أن لعيل أوضحت اجلملة التي تقـال وليـست عـىل إطالقهـا, ال

من أنكر ما هو معلـوم مـن الـدين بالـرضورة فهـو الكفـر, أمـا إذا أنكـر أشـياء 
خيتص بمعرفتها الفقهاء والعلامء فهذا ال يكفر, ولكنه يرشـد وهيـدى إىل 

  .الصواب
التعريــف اجلــامع املــانع لإلســالم, الــذي فيــه يــدخل مثــل ] نريــد[ :ســؤال

  ًهذا اجلواب أصال?
  ., هو يسأل بامذا يكفرأخي اإلسالم غري  يا:الشيخ
: أن أصــل اإلســالم إذا عرفنــاه يعنــي:  مــن حيــث الــنقض, قــصدي:مداخلــة

  . هذا اجلواب أو املسألة األخرى,أال ينتقض معه
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:  يمكن حيتاج إىل التوضيح سؤالك, ألن اإلسالم معروف يعني:الشيخ
ًأن تــــشهد أن ال إلــــه إال اهللا وأن حممــــدا رســــول اهللا, تقــــيم الــــصالة وتــــؤيت 

والشهادة هللا بالوحدانية تـستلزم مـا تعلـم, والـشهادة للرسـول . إلخ.. الزكاة
  .ًعليه السالم تستلزم ما تعلم, فإذا وضح السؤال

أســـــتاذي ملـــــا نحـــــن عرفنـــــا هـــــذا أن تـــــشهد أن ال إلـــــه إال اهللا وأن  :الـــــسؤال
ًحممــدا رســول اهللا وإيتــاء الزكــاة وكــذا, هــذا قــد ال يكــون جامعــا مانعــا, ألن  ً ً

ك الصالة عندنا ال يكفر, وبالتايل هـو داخـل دائـرة اإلسـالم, فهـذا ال من تر
ليس من أصل اإلسالم بمعنى : ً جامعا ألنه أدخل اليشء, يعنيًايعد تعريف

  .ًأنه إذا تركه ال يكون كافرا
   كأنك تريد تقول من حيث العقيدة?: يعني:الشيخ
وبالتايل األعـامل هو االعتقاد فقط, :  هل اإلسالم إذا قلنا: يعني:السؤال

  ًاإليامن مثال? يف األخرى هي متممة هلذا اإلسالم ومدخلة لصاحبه
 تعــرف أنــت اإلســالم هــو يشء ظــاهر, واإليــامن هــو يشء متعلــق :الــشيخ

الدولة املسلمة فإذا أراد أن يكون له  يف بالقلب, فحتى أي شخص يعيش
 رسـول اهللا, ًحقوق املسلمني فيجب أن يشهد أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا

ًثــم يلتــزم أحكــام اإلســالم كــال أو بعــضا عــىل حــسب التفــصيل املعــروف, 
ًلكــن قــد يــسلم هــذا ظــاهرا ويكفــر باطنــا كــام هــو شــأن املنــافقني, فإســالمه  ً

  .ًهذا ال يفيده شيئا
املوضوع إذا كان قضية كفر وإيامن, فالقـضية هلـا عالقـة بـاإليامن : ًفإذا

ذلك فمن أنكر بقلبه ما هو من اإلسـالم فهـو وليس هلا عالقة باإلسالم, ول
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هـو مـن حيـث الظـاهر فهـو : كافر, لكـن قـد يـصيل وقـد يـصوم, فـنحن نقـول
 يف ًمــسلم, لكــن حيــنام يبــدو لنــا أنــه أنكــر شــيئا فعنــدنا فيــه تفاصــيل معروفــة

حكم إسالمي يؤتى هبذا اإلنسان الـذي أنكـر ) يوجد(كتب العلم, إذا كان 
هنـا : ً الكفـر, ويـستتاب فـإن تـاب وإال قتـل, إذاهذا اليشء الـذي يـستحق بـه

إسالم ظـاهري وإيـامن قلبـي, هـذا اإليـامن القلبـي هـو الـذي جيـزئ : شيئان
الــدنيا  يف عنــد اهللا عــز وجــل, أمــا اإلســالم الظــاهري فهــو ينجــي مــن الــسيف

اآلخرة, ما دام أنه كان يكتم كفره  يف فقط, لكن ما ينجي من عذاب اخللد
  .ويظهر إسالمه

جــامع, هــذه كلمــة جــامع التــي :  كــل حــال أنــت تدنــدن حــول كلمــةعــىل
  أنت تسأل عنها حول أي نقطة, ألن كل واحد له سؤاله?

لفظ اإلسالم إذا سئلنا عن لفظ اإلسالم, وهذا اللفظ ال :  يعني:السؤال
 يف ينـــتقض مـــع الـــدالئل الـــرشعية األخـــرى لـــه, وأنـــا أقـــول هـــذا ألين متـــأثر

واإليامن وما شابه ذلك, فهم عندما يريدون أن أجواء نقاش رسائل الكفر 
اإلســالم هــو اإلتيــان بجميــع الفــرائض واالنتهــاء : يعرفــوا اإلســالم يقولــون

ُّأي ] و[هـــذا هـــو اإلســـالم, : عـــن مجيـــع املحرمـــات, يقولـــون هكـــذا يعنـــي
ُنقض خيرج مــن اإلســالم, فأنــا أريــد تعريــف لإلســالم أي نقــض لــه خيــرج  ِ ــ ْ ُ ٍ ــ ْ َ

  هكذا دقيق?منه, هل هذا السؤال 
  .السؤال اآلن وضح, لكن يرجع اجلواب نفسه السابق :الشيخ
 إن اإلســالم فقــط أنــه ال يعنــي نقــض اإليــامن, ألن اإلســالم ربــط :مداخلــة

  ....بني األعامل الظاهرة التي هي
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يرجع السؤال نفس اجلواب السابق, من أنكر بقلبه مـا هـو :  يعني:الشيخ
الكفر, هذا هو اخلروج عـن اإلسـالم, معلوم من الدين بالرضورة فهذا هو 

أمـــا واحـــد مـــا حـــج وواحـــد مـــا زكـــى إلـــخ, فنـــرى عقيدتـــه, هـــل يـــؤمن هبـــذه 
الفــرائض كــرشع مــن اهللا, نعــم يقــر بــذلك, فهــذا ال يكفــر, لكنــه قــرص, وقــد 

  معلوم, لكن هذا العرض متى? يقتل, وقد يعرض للسيف كام هو
ارضات عديــدة  ملـا يكـون فيــه حكـم باإلسـالم, فأنــت كـام تعلـم مــن حمـ

ًجــدا جــدا أن الكفــر كفــران, كفــر عمــيل وكفــر اعتقــادي, الــذي خيــرج مــن  ً
هذا اإلسـالم الـذي هـو أحكـام رشعيـة إذا : ًامللة هو الكفر االعتقادي, فإذا

أنكر يشء منها بقلبه فقد كفر مهام كان هذا الـيشء, لكـن يـشرتط أن يعلـم 
 بالــرضورة, ألن إذا أن هــذا مــن اإلســالم, لــذلك نــشرتط املعلــوم مــن الــدين

الدخان ليس حرام عندي, وأنا عىل يقني عندي حرام, لكن ال : واحد قال
أنه يكابر وأنه يستحل ما حرم اهللا, بعكس ما لـو قـال أن اخلمـر : أقدر أقول

  .حالل أو حرام, فهنا عندي جمال لتكفريه
ًالـــذي أنـــت تدنـــدن حولـــه وتـــسميه إســـالما هـــو لـــيس إســـالما, هـــو : ًفـــإذا ً
, األمــر يتعلـــق باجلنــان وهـــو بالقلــب, ألن اإلســـالم يتعلــق بـــاألعامل إيــامن

ًالتــي قــد يفعلهــا غــري املــسلم أيــضا كــام كــانوا مــن قبــل يــصلون, واحلقيقــة 
يراؤون النـاس بـصالهتم, فـالكفر الـذي هـو اخلـروج عـن ديـن اهللا ال يكـون 

ال اهللا أشهد أن ال إله إ: القلب, بس بيني وبني اهللا, لو قال يف إال بيشء وقر
ًوأن حممدا رسول اهللا لكن ربنا يعلم أنه كاذب, فهو استطاع أنه يغرر عىل 

  .الدرك األسفل من النار يف الناس ويضللهم, ولكن عند اهللا هو
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  )٠٠ :٠٥ :٤٢/ ٥٦ ("  اهلدى والنور" 
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z٢٢x ؟א 
عنـي عـرشة رشوط نـواقض  أن مـن عمـل كـذا يكفـر, يًاهل وضع العلامء رشوطـ: السؤال
 اإلسالم?

ًاحلقيقــة هــم قــد أفرطــوا كثــريا وبخاصــة  يف  نعــم, وضــعوا, لكــن:اجلــواب
بعض علامء احلنفية, حيث خلطوا وال مؤاخذة بني الكفر العميل والكفـر 
ًاالعتقــادي, وهــذا أمــر رضوري جــدا التفريــق بيــنهام, الكفــر االعتقــادي هــو 

لكفر العميل أن يعمـل عمـل الكفـار الذي خيرج به املسلم من امللة, أما ا
ومـن :  الـردة]أنـواع[ يف  ذكـرواًمـثالًمثال, جعلوا هذا النوع من الكفر ردة, 

زنــار النــصارى, أو الرهبــان والقسيــسني, هــذا بــال : شــد الزنــار فقــد كفــر, أي
ــــشبه بالكفــــار ال يــــستحق  شــــك ال جيــــوز, لكــــن جمــــرد العمــــل كمجــــرد الت

اخلــــروج عــــن امللــــة, وإنــــام هــــو عمــــل املتــــشبه أن حيكــــم عليــــه بــــالردة, و
 الكفار, والتشبه بالكفار, وهذا يؤدي بـه إىل التنبيـه عـىل مـسألة طاملـا تثـار

ترك الـصالة, كثـري : العرص احلارض لكثرة ابتالء املسلمني هبا أال وهييف 
مــن الــشباب املــسلم بــل نــستطيع أن نقــول مــع األســف أكثــرهم ال يــصلون, 

  كم بكفرهم أم ال? فهؤالء الذين ال يصلون هل حي
مرتـد : ًاآلن نسمع فتـاوى كثـرية وكثـرية جـدا بـأن تـارك الـصالة كـافر, أي

عــن الــدين وامللــة, والواقــع أن هــذه املــسألة كتلــك, جيــب التفريــق بــني مــن 
ًترك الصالة كسال وعمال وانشغاال بدنياه, ليس إنكارا منـه لفرضـيتها فهـذا  ً ً ً
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الـــصالة كـــام نـــسمع مـــن بعـــض فاســـق ولـــيس بكـــافر, أمـــا مـــن أنكـــر رشعيـــة 
وقت العرب حينام  يف ]ُرشعت[يا أخي الصالة : الشباب لألسف يقولون

كـانوا يعيــشون حيــاة البــداوة, القــذارة والوسـاخة ورعــي اإلبــل ونحــو ذلــك, 
أمـــا اآلن فالنـــاس متمـــدنون متحـــرضون زعمـــوا, ولـــذلك فهـــذه الـــصالة إن 

الكفـــر الـــذي خيرجـــه فعلهـــا فبهـــا وإال إن تركهـــا فـــال يشء عليـــه, هـــذا هـــو 
اهللا يتــوب : يــا أخــي صــل, يقــول: صــاحبه مــن امللــة, أمــا املــسلم إذا قيــل لــه

علينا, يعرتف بفرضية الصالة, ويعرتف بأنه مـذنب مـع اهللا عـز وجـل, لكـن 
اهللا يتـوب :  بأن الشيطان متسلط عليـه, حـب الـدنيا حميطـة هبـا فيقـوليتعذر

هــذه املناســبة  يف ستدل بــهعلينــا, هــذا ال جيــوز تكفــريه, واحلــديث الــذي يــ
بــني الرجــل وبــني الكفــر تــرك الــصالة, فمــن تــرك «: وهــو قولــه عليــه الــسالم

كفــــر عمــــيل, وكفــــر :  يفــــرس هنــــا فقــــد كفــــر عــــىل كفــــرين»الــــصالة فقــــد كفــــر
ًاعتقادي, من تـرك الـصالة مؤمنـا بـرشعيتها فكفـره كفـر عمـيل, ومـن تركهـا 

قيدة الكفار, وهذا مرتد ًجاحدا لرشعيتها فهو يعمل عمل الكفار ويعتقد ع
  ..عن امللة وإىل جهنم وبئس املصري

  )٠٠:٠٠:٠١/ ٦٣٤"(اهلدى والنور"
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z٢٣x  
 ]:ص  اهللاقال رسول[
 كيـف وجـدت ! يا ابن آدم:يقول اهللا ألهون أهل النار عذابا يوم القيامة«

مــا فيهــا  و لــو كانــت لــك الــدنيا: فيقــال لــه, رش مــضجع: فيقــول?مــضجعك
 كــذبت قــد أردت منــك أهــون مــن : فيقــول, نعــم: فيقــول? هبــاًكنــت مفتــدياأ

ال  وً آدم أن ال تـــرشك يب شـــيئا" ظهـــر : ويف روايـــة"صـــلب  يف أنـــت, وهـــذا
  .» فيؤمر به إىل النار, فأبيت إال الرشك,أدخلك النار

 ]:قال اإلمام[
  ."صلب آدم  يف أنت و":قوله

̂@‰åß@Ùi@﴿: اىل يشري بذلك إىل قولـه تعـ" :قال القايض عياض c@‡g@ë
@@@@@áèmbí‰‡@áç‰ìèÃ@åß@â…e@iNNN﴾يف  فهـذا امليثـاق الـذي أخـذ علـيهم, اآليـة 

مـن مل يـوف بـه , والدنيا فهـو مـؤمن يف  فمن وىف به بعد وجوده,صلب آدم
 فأبيـــت إذ ,ردت منـــك حـــني أخـــذت امليثـــاقأ : فمـــراد احلـــديث,فهـــو كـــافر

  ."لفتح  ا" يف ذكره. "أخرجتك إىل الدنيا إال الرشك 
  ).٣٣٤، ٣٣٢- ١/١/٣٣١"(الصحيحة"
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z٢٤x אאא
א 

 ]: عن هشام بن املغريةص  اهللاقال رسول[
 رب :مل يقـــل يومـــا قـــط, ومحـــدها وذكرهـــا و إنـــه كـــان يعطـــي للـــدنيا,ال«

  .»اغفر يل خطيئتي يوم الدين
 ]:قال اإلمام[

 املعجـــــم " يف الطــــرباينو) ٦٩٦٥( " مـــــسنده " يف أخرجــــه أبـــــو يعــــىل
 مـــــن طـــــرق عـــــن منـــــصور عـــــن )٣٩١/٩٣٢ و٢٣/٢٧٩/٦٠٦ ("الكبـــــري 

 هـشام بـن املغـرية كـان يـصل :ص قلـت للنبـي :جماهد عن أم سلمة قالت
 هـل , ولـو أدرك أسـلم,يطعـم الطعـام ويفـك العنـاة ويقـري الـضيف والرحم

  . فذكره: قال?ذلك نافعه
  ].مام بام ترمجناه بهترجم له اإل[
  ).٦/٢/١٠٣٠"(الصحيحة"
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z٢٥x אא؟ 
א؟ 

احلكــم عــىل املعــني بــالتكفري ملــن يكــون? أهــو للعلــامء أم لغــريهم? ومــا هــي : ســؤال
 رشوطه? وما هي موانعه?

ً أوال بــــال شــــك, هــــذا احلكــــم يكــــون ألهــــل العلــــم ولــــيس ألهــــل :الــــشيخ
بعد تلك الكلمة التي كان فيها يشء من الطـول وفرقنـا بـني : ًاجلهل, وثانيا

الكفر االعتقادي والكفر العميل, فالعامل الذي ليس ألحد سواه أن يتوىل 
: ًإصدار احلكم بتكفري مسلم ال شك أنه سيكون مستحرضا لقسمي الكفر

ــــــالكفر . الكفــــــر االعتقــــــادي, والكفــــــر العمــــــيل فقبــــــل أن يــــــصدر حكمــــــه ب
يــــدرس املــــسألة املتعلقـــة بالــــذي يــــراد تفكــــريه عــــىل االعتقـــادي جيــــب أن 

bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@﴿: ضوء čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾)هذه اآلية مهمـة جـدا, )١٥:اإلسراء ,ً
الكفر املخرج عـن  يف ًذلك ألن املسلم حقا قد خيفى عليه حكم ما فيقع

ىل امللـــة, لكـــن هـــو ال يـــدري وال يـــشعر, ولـــذلك فـــال جيـــوز أن نحكـــم عـــ
الكفـر كفـر ردة إال بعـد إقامـة احلجـة  يف مـسلم بعينـه أنـه كفـر ولـو كـان وقـع

flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@@@@@@﴿, )١٤٩:األنعام(﴾òflÌčÛbfljÛa@òŞvŽzÛa@čéÜčÛ@﴿عليه; ألنه  čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë
bÛìŽfl‰﴾)١٥:اإلسراء( .  

 أصـح الكتـب بعـد يف ًوهنا حيسن يب أن أذكر بحديث رغم كونه مرويـا
كتــاب اهللا وهــو صــحيح البخــاري مــع ذلــك فقلــام تــسمع هــذا احلــديث مــن 
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ًعامل أو واعظ أو مرشد, مع أن لـه صـلة قويـة جـدا جـدا بمثـل هـذا الـسؤال,  ً
كــــان فــــيمن قــــبلكم رجــــل «»: − عليــــه الــــسالم− أعنــــي هبــــذا احلــــديث قولــــه 

: أي أب كنــت لكــم, قــالوا: حــرضته الوفــاة فجمــع أوالده حولــه, فقــال هلــم
ًفـــإين مـــذنب مـــع ريب, ولـــئن قـــدر اهللا عـــيل ليعـــذبني عـــذابا :  قـــالٍخـــري أب,
 − عـز وجـل− قدرة اهللا  يف َّ كفر هذا وال ليس بكفر? كفر; ألنه شك»ًشديدا

ŽéÔÜfl@flïčflãflë@bÜflrflß@bfläÛ@fllflŠfl™flë@@@﴿: آخـر سـورة يـس يف يصدق عليه قوله تعاىل
@@@@@ćáîčßfl‰@flïčçflë@flâbÄčÈÛa@ïžzŽí@žåflß@flÞbÓ﴾)ىل آخـر اآليـات, هـذا الرجـل قـال إ)٧٨:يس :

ًولئن قدر اهللا عيل ليعذبني عذابا شديدا; فإذا أنا مت فخذوين وحرقوين« ً 
 »البحــر يف الــريح, وقــسم يف النــار, ثــم اجعلــوين قــسمني, قــسم ذروينيف 

فحرقـوه بالنـار, ونـصفه مـن «ملاذا? واضح, هه حتى يضل عـىل ربـه زعـم, 
:  لذراتـــه− عـــز وجـــل− فقـــال اهللا . لبحـــرا يف الـــريح, واآلخـــر يف رمـــاده ذروه

ًكوين فالنا فكانت برشا سويا, قال اهللا  ً أي عبـدي مـا محلـك : − عـز وجـل− ً
 فـنحن »اذهـب فقـد غفـرت لـك: يا ريب خـشيتك, قـال: عىل ما فعلت? قال

ــــالكفر عليــــه لعلــــه  جيــــب أن نالحــــظ هــــذا الــــذي نريــــد أن نــــصدر احلكــــم ب
ر هذا احلكم أن نلتمس لكفره ًمعذور, لعله معذور, فنحاول إذا قبل إصدا

فــرق  يف ًعــذرا, ال لنقــره عــىل كفــره, وإنــام لننقــذ أنفــسنا مــن تكفــريه, أظــن
  .كبري بني األمرين

  )٠٠: ٥١: ٢٥/ ٦٧١(" اهلدى والنور"
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z٢٦x אא
א، 

 بفـــــضله وعلمـــــه, احلقيقـــــة حممـــــد بـــــن عبـــــد  نـــــسأل اهللا أن يمـــــدنا:الـــــشيخ
الوهـــــاب فـــــضله كبـــــري عـــــىل األمـــــة اإلســـــالمية, لكـــــن فيـــــه يشء مـــــن الغلـــــو 

  .اإلخوان يف والشدة, وظهرت هذه الشدة ظهرت
  . الذين حاربوا املذهب:السائل
  . هناك من سامهم إخوان من عاهد اهللا:مداخلة
خلقــه إال مــن  يف  كــان فيــه عنــدهم شــدة, ويظهــر أن هــذه ســنة اهللا:الــشيخ

إن لكـل عمـل رشة, ولكـل «: عصم اهللا وقليل ما هم, كام قال عليـه الـسالم
رشة فــرتة, فمــن كانــت فرتتــه إىل ســنتي فقــد اهتــدى, ومــن كانــت فرتتــه إىل 

ً اجلامعة كان عنـدهم يشء مـن الـشدة أخـذوها طبعـا مـن  )١(»بدعة فقد ضل
اع إىل هـذا بعض نصوص حممد بن عبد الوهاب رمحـه اهللا, واسـتمر األتبـ

ًالعهد موصومون هبذه الشدة, وكنـا نـسمع نحـن قـديام أن هـؤالء النجـديني 
إلــخ, أنــا ملــا بــدأت .. يكفــرون عامــة املــسلمني, أو يقولــون عــنهم خــوارج

 أتبــاعهم يشء مــن هــذه الــشدة, يكفــي يف أســافر إىل تلــك الــبالد جتــىل يل
ًيعـا; أن هـذا ذلك أنه جمرد ما واحد يتوسل بالتوسل املبتـدع عنـدنا مجيف 

                                                 
 ).٣٩١٥رقم( صحيح اجلامع )١(
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ًكفر وأرشك, ما ينبغي أن نقول رأسا أنـه كفـر أو أرشك, جيـب أن نستفـصل 
القول أن هذا الـذي يتوسـل مـاذا يعنـي, مـاذا يريـد, وإال كفرنـا ورشكنـا إمـام 
من أئمـة املـسلمني, أال وهـو حممـد بـن عـيل الـشوكاين, ألنـه يقـول بجـواز 

  .التوسل, تعرف هذا أظن
   باجلاه?:السائل
  .بالرسول, بعد موته :الشيخ
  . بجاهه يا شيخ أم بذاته:السائل
  . بذاته, أنا اآلن ما أستحرض:الشيخ
 الظاهر بجاهه, وكذلك أمحد بن حنبل رمحـه اهللا جـواز التوسـل :السائل

  .بجاه النبي
 لكـــن أمـــا تـــشعر معـــي أن الوقـــوف عنـــد هـــذه األلفـــاظ مجـــود; إذا :الـــشيخ

الــذي يتوســل باجلــاه ال ينكــر توســل باجلــاه خيتلــف عــن التوســل بالــذات, ف
  عليه, والذي يتوسل بالذات ينكر عليه?

  . ال, ينكر عىل االثنني:السائل
   طيب, فام حصيلة التفريق?:الشيخ
  . التفريق أن هذا يكفر والثاين ال يكفر:السائل
   ملاذا يكفر أحدمها دون اآلخر?:الشيخ
   ألن الذات بذاته هنينا عن التوسل بالذات,:السائل
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 ال تطل عيل اجلـواب, سـتتعبني اآلن, مـا الفـرق بـني هـذا التوسـل :خالشي
  .فيه عندهم دليل: فهو رشك, تقول

النهـي عـن التوسـل بالـذات أجـدى منـه  يف  ال يا شـيخ, ألن الـنص:السائل
  .بالنص بالنهي عن التوسل باجلاه

   أين النهي, أين هذا النهي?:الشيخ
  .باهللا أنه ال يستغاث به وإنام يستغاث :السائل
  .التوسل وليس باالستغاثة يف  بحثنا:الشيخ

لــيس هنــاك هنــي يــا أســتاذ, هنــي رصيــح لــيس هنــاك, لكــن املــسلم العــامل 
حيــنام يتتبــع الــسنة ونــصوصها بــاألمر بالتوســل باســم مــن أســامء اهللا, بــصفة 
مــــن صــــفات اهللا, بالعمــــل الــــصالح, جيــــد أن هــــذا التوســــل خمــــالف هلــــذا 

, واألخــرى أن هــذا التوســل بــاملخلوق قــد التوســل املــرشوع, هــذه واحــدة
ـــــؤدي إىل تعظيمـــــه  ـــــؤدي إىل تأليهـــــه, فـــــإذا مل ي ـــــؤدي إىل تعظيمـــــه إن مل ي ِّي ِّ

  .ًوتأليهه يكون هو خمالفا للسنة
čéÜÛa@óÛg@bflãìŽiğŠÔŽîčÛ@bÛg@žáŽçŽ†ŽjžÈflã@bflß@@@@﴿:  قــول اهللا ســبحانه وتعــاىل:الــسائل

óÐÛŽ‹﴾)٣:الزمر(كـانوا يقولـون , :﴿@flç@@@@@@čéÜÛa@fl†žäčÇ@bflãŽúbflÈÐŽ‘@čõüŽû﴾) أي)١٨:يـونس  :
 ًنتوسل هبم إىل اهللا ونستشفع هبم عنـد اهللا سـبحانه وتعـاىل, هـذا لـيس نـصا

  النهي?يف 
 ســـبحان اهللا وأنـــت هاهنـــا بعـــد, مـــا عالقـــة هـــذه اآليـــات بالتوســـل, :الـــشيخ

اللهــم إين أســألك وأتوجــه إليــك بنبيــك نبــي الرمحــة أن : التوســل أن يقــول
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 هـذا مـا يعبـد, )٣:الزمـر (﴾óÐÛŽ‹@čéÜÛa@óÛg@bflãìŽiğŠÔŽîčÛ@bÛg@žáŽçŽ†ŽjžÈflã@bflß@@@@@@﴿غفـر يل, كيـف ت

هذا يعبد اهللا ويدعو اهللا, ال يدعو غري اهللا, لكنه جيعل واسطة بينه وبـني اهللا 
  .عز وجل أن يتقبل دعاءه

ـــــسائل ـــــا شـــــيخ عـــــاب اهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل :ال  وهـــــذه الواســـــطة البدعيـــــة ي
  ...ليهمع

  . وأنا قلت ماذا:الشيخ
  . معك أهنا بدعية أنا معك:السائل
   لكن سألتني كيف تكون معي عىل يشء وتسألني?:الشيخ
  .ً تريد مني دليال عىل عدم مرشوعية التوسل:السائل
  . اهللا أكرب:الشيخ
  . أقصد عىل النهي:السائل
ن تـورط  أي نعم, عىل النهي الذي يؤكـد أنـه خمـالف للـسنة, واآل:الشيخ

  حالك اآلن, اثبت يل أنه رشك?
  . أيش يا شيخ:السائل
أن صاللهـم إين أسـألك بنيـك حممـد: دعـاؤه يف  أنه الذي يقول:الشيخ

  كتارك الصالة?: هذا مرشك, يعني: تغفر يل, تقول
  . الذي يتوسل بالنبي عليه الصالة والسالم:السائل
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... ا, أسـألك بنيــكدعائــه كـذ يف يقـول:  اهللا أكـرب, أنـا أحكــي أقـول:الـشيخ
  هذا مرشك كتارك الصالة?

ًياشيخ هذا التفريق بني الذات واجلاه تذكر شيئا عن أحـد قـال بـه :مداخلة
  .قط

 سنـــصل, لكـــن هـــو قفـــز قفـــزة الغـــزالن يـــا أســـتاذ عـــيل, نقلنـــا مـــن :الـــشيخ
موضــوع مــرشوع أو غــري مــرشوع إىل أنــه كفــر, وهــذا مــن الغلــو يــا مجاعــة, 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي    هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ال

  .نشكو منه
﴿flß@@@@@@óÐÛŽ‹@čéÜÛa@óÛg@bflãìŽiğŠÔŽîčÛ@bÛg@žáŽçŽ†ŽjžÈflã@b﴾) هـذا قـول املـرشكني, أظـن )٣:الزمـر 

čéÜÛa@óÛg@bflãìŽiğŠÔŽîčÛ@bÛg@žáŽçŽ†ŽjžÈflã@bflß@flõbflîčÛžëc@čéčãëŽ…@žåčß@aëŽ̂@@@@@@@@@@@@@@@@@﴿: أول اآليـة fl‚Şma@flåíč̂ Ûaflë
óÐÛŽ‹﴾)ــر كني آلهلـــتهم كيـــف كانـــت عبـــادة املـــرش:  اآلن نتـــساءل)٣:الزمـ

  هذه اآلية, ماذا كانوا يفعلون? يف وألوليائهم كام
  .. من الذبح والطواف:السائل
  ً مجيل, فواحد مثل الشوكاين فعل شيئا من ذلك?:الشيخ
  .ال :السائل

 قل ال, فإذا قال واحد مثل الشوكاين أنا أقول مثل حتى ما تدندن :الشيخ
اللهـم إين أسـألك بمحمـد : حول الـشوكاين, إذا قـال واحـد مثـل الـشوكاين

  .إلخ.. هل ذبح له. أن تغفر يل
  . ال مل يذبح:السائل
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  .ً هل هذا مرشكا:الشيخ
  . ال, ليس مرشك:السائل
   هل جيوز االستدالل عليه باآلية السابقة?:الشيخ
  .ال :السائل

 هـذا الـذي تفعلونـه, وهنـا يكمـن اخلطـأ, فيجـب ملـا تبحثـون هـذه :الشيخ
هــذا : تفرقــوا بــني مــن عملــه كلــه رشك فيقــال] أن[قــة البحــوث اخلطــرة الدقي

توسل منه من هذا النوع, ألنه اإلنسان يندفع حسب العقيدة واألفكار التي 
هــو متــشبع هبــا, فــإذا كــان إنــسان زيــد مــن النــاس متــشبع بأنــه ال يــذبح إال هللا, 
 وال ينـــذر إال هللا, وال يطـــاف إال ببيـــت اهللا, وال يـــدعى عنـــد الـــشدائد إال اهللا,

أنـــا : إلـــخ مـــا هنالـــك, لكـــن نقـــول.. قـــل مـــا شـــئت مـــن الـــسلبيات, ال ال ال ال
يــا اهللا اغفــر يل بجــاه حممــد, أســألك بمحمــد أن : أعتقــد أنــه جيــوز أن نقــول

تغفر يل, ما وجه االستدالل عىل هـذا أنـه مـرشك ألن اهللا يقـول عـىل لـسان 
flõbflîčÛžëc@čéčãëŽ…@žåčß@aëŽ̂@﴿: املـرشكني fl‚Şma@flåíč̂ Ûaflë@@@@@@@čéÜÛa@óÛg@bflãìŽiğŠÔŽîčÛ@bÛg@žáŽçŽ†ŽjžÈflã@bflß@

óÐÛŽ‹﴾)وهو ال يعبدهم?)٣:الزمر   
  . اآلية الثانية طيب:السائل
  . هاهتا:الشيخ
  .)١٨:يونس(﴾čéÜÛa@fl†žäčÇ@bflãŽúbflÈÐŽ‘@čõüŽûflç﴿ :السائل
  هـو ال يقـول هـؤالء شـفعاؤنا عنـد اهللا, هـو يـسأل ويتوسـل, فإمـا أن اهللا:الشيخ

يــستجيب وإمــا أن ال يــستجيب, فهــذا لــيس كقــول املــرشكني اجلــازمني بــأن هــؤالء 
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 .اآلهلة التي ال حقيقة هلا أهنم شفعاؤهم عند اهللا تبارك وتعاىل
 ......ً دقيقة جدا هذه:مداخلة
 .. وإذا اعتقد أن هذا الويل:السائل
 نريـده  إذا اعتقد رجعنا للكفر االعتقادي والكفر العميل, وهذا الذي:الشيخ

الــشوكاين أعتقــد نريــد نحكــي عــن شخــصه, ... نحــن مــنكم أنكــم تفرقــون بيــنهام,
الـيمن,  يف نـرش التوحيـد يف أنـه لـه فـضل كبـري: أعتقد أنـك ال ختالفنـا حيـنام نقـول

وإن كان الفضل األول يعود إىل صـاحب الفـضل األول حممـد بـن عبـد الوهـاب, 
نفـــسه  يف د أن الـــشوكاين كـــانوكـــل ذلـــك يعـــود إىل حممـــد بـــن عبـــد اهللا, فـــام نعتقـــ

ــــد, ولكــــن اجتهــــد وظــــن أن حــــديث  يشء مــــن الكفــــر االعتقــــادي, ال, أنــــا مــــا أري
األعمـــى ســـاري املفعـــول بعـــد وفـــاة الرســـول عليـــه الـــسالم, فقـــال بجـــواز التوســـل 
عــىل النحــو الــذي قيــل عــن اإلمــام أمحــد, ولــو أن اإلمــام أمحــد ذكــر لفظــة اجلــاه, 

 بــــني التوســــل باجلــــاه أو بالــــذات, مــــا الفــــرق? واآلن نريــــد نــــرى مــــا الفــــرق عنــــدكم
 التوسل بالذات التوسل بمخلوق, أليس كذلك?

  . نعم:السائل

   والتوسل بجاه املخلوق توسل بخالق أم بمخلوق? :الشيخ
  . توسل بمخلوق:السائل
   ما الفرق?:الشيخ
أن الــذات . أشــياء حــسية:  الفــرق أن هــذه الــذات كاألحجــار يعنــي:الــسائل

  .بيشء حيس مشاهد وحمسوستوسل بذاته 
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  . من الذي يتوسل:الشيخ
 املتوســـل بالــذات متوســـل بـــيشء حمــسوس, واملتوســـل باجلـــاه :الــسائل

  .متوسل بيشء معنى
ً ليس صحيحا أبدا:الشيخ ً.  
   اجلاه معنوي يا شيخ أم حمسوس?:السائل
  مجاد أم ال? يف ذات يف  لكن معنى قائم:الشيخ
  . معناه قائم بذاته:السائل
   منفصل عن الذات?:الشيخ
  . ال ال ينفصل:السائل
ًملاذا أنت تفصل ذهنيا والواقع عمليا ليس كذلك: ً فإذا:الشيخ ً.  
  . والداللة عىل الذات:مداخلة
, تعــرف هـــذه وال ســـواه ال انفــصال,  صــفات اهللا ليـــست عــني ذاتــه:الــشيخ
  ?الفلسفة
  . من هذا قائلها:مداخلة
  .»بدء األمايل« صاحب قصيدة :الشيخ
  . مالكي هذا»بدء األمايل« :خلةمدا

وال غــــــــــري ســـــــــــواه ال   ً ال, أظنه حنفيا, صفات اهللا ليست عني ذات:الشيخ
  املهم اجلاه هذا مفصول عن اإلنسان?, انفصال
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  . ال:السائل

كــل الــدروب عــىل الطــاحون, : الــشام يف مــثلام نقــول عنــدنا: ً فــإذا:الــشيخ
ن, فــإن قلــت الــذات الطــاحو يف مــشيت هكــذا أو هكــذا أيــن توصــله, يلتقــوا

... أو قلـــت اجلـــاه كلهـــم يـــدلون عـــىل توســـل غـــري مـــرشوع, لكـــن هنـــا يظهـــر
العـــصبية لألشـــخاص, مـــا دام اإلمـــام أمحـــد قـــال بجـــواز التوســـل بالـــذات, 

  .واإلمام أمحد إمام السنة
  . باجلاه:السائل
ً عفــوا باجلــاه, واإلمــام أمحــد إمــام الــسنة, إذا:الــشيخ الزم نفــرق بــني مــا : ً

الكفر بالتوسل بالذات وبني من يقـول بالتوسـل باجلـاه; ألن إمـام نقول من 
يا أخي ما فيـه فـرق . بجواز التوسل باجلاه دون التوسل بالذات: السنة قال

ًبني هذا وهذا, قولوها رصاحة اإلمام أمحد قاهلا اجتهـادا, فـإن أصـاب فلـه 
  .أجران, وإن أخطأ فله أجر واحد

  .يعتقدون هذا يا شيخ نحن نعتقد أنه أخطأ, هم :السائل
إنــه فيــه فــرق بــني توســل بالــذات وتوســل :  لكــن يفرقــون, يقولــون:الــشيخ

ما فيه فرق النتيجة واحدة, لكن فرق بني أن يقول هذا أو : باجلاه, أنا أقول
ًذاك ما يقوله تعصبا ومتـسكا بـام وجـد عليـه اآلبـاء واألجـداد أو يكـون عـن  ً

كرون مـاذا قـال الـشوكاين, هـل قـال قناعة نفسية, كام قال الشوكاين, مـا تـذ
  .بالتوسل بالذات أم باجلاه

  .باجلاه يا شيخ...  أظن شيخنا:مداخلة
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  . ما أعتقد, انظر هذا الكتاب:الشيخ
  .. هم يقولون:السائل
  .هذا الصف يف  فيه هنا كتاب الظاهر:الشيخ
 يـــا شـــيخ, هـــم يقولـــون يـــا شـــيخ أن اإلمـــام أمحـــد الـــسائلني وحـــق :الـــسائل
 احلــديث, لكــن الــذين يتوســلون بالــذات مــا هحالــ يف  عنــده شــبههرمحــه اهللا

  .عندهم شبهة
  . ال, بالعكس القضية:الشيخ
  . يقولون عنده شبهة:السائل
 بالعكس العكس, الذي يقول بالذات شبهته احلـديث, أمـا اجلـاه :الشيخ

  .ما فيه حديث حوله
ني اللهـــم إين أســـألك بحـــق ممـــشاي هـــذا وحـــق الـــسائل:  الظـــاهر:الـــسائل
إن اإلمــام أمحــد بــن : فيقولــون....وبحــق نبيــك: ويف روايــة أخــرى. عليــك

حنبل صححها وهي ضعيفة, فهو خمطئ, ولكنه ألنه ظن أن هذا احلديث 
  .صحيح
  . أين اإلمام صحح احلديث:الشيخ
  .عمله به يا شيخ:  يعني:السائل
  . هذا خالف أصول احلديث:الشيخ
  ...? العمل يعني به:السائل
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  ت هذا? عرف:الشيخ
  .نعم :السائل

  ماذا يقول?.  احلمد هللا:الشيخ
: وجــه التوســل باألنبيــاء وبالــصاحلني, قولــه:  يقــول حتــت عنــوان:مداخلــة

  .ويتوسل إىل اهللا سبحانه بأنبيائه والصاحلني أعني ابن اجلزري
  . هذا من يقول هذا:الشيخ
  . ابن اجلزري:مداخلة
  .. نكفره:الشيخ
  األنبياء ما أخرجه الرتمذي ومن التوسل ب:  أقول:مداخلة
  ...:الشيخ

الـصحيح أن  يف  أي نعم, وأمـا التوسـل بالـصاحلني فمنـه مـا ثبـت:مداخلة
الــــصحابة استــــسقوا بالعبــــاس ريض اهللا عنــــه عــــم رســــول اهللا عليــــه الــــصالة 

الــــدر « يف والــــسالم, لكــــن شــــيخنا يبــــدو واهللا أعلــــم أن فيــــه العبــــارة أرصح
 »إخالص كلمـة التوحيـد يف الدر النضيد«ذهني, له  يف , هذا قائم»النضيد

لـه عبــارة أرصح, مـع أنــه يـشدد النكــري فيهــا عـىل االســتغاثة لكـن تكلــم فيهــا 
  .بمثل هذا الكالم أوسع قليل

 .كان ينكر... :الشيخ
  . ال ال ينكر, قصدي التفريق بني الذات واجلاه:مداخلة
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 عبـد اهللا, ألنـه هـو  ال, خلينا احنا مع عبد اهللا يـا عبـد اهللا, خلينـا مـع:الشيخ
يقول بالتفريق, هنا حيكي عن التوسل بالذات, فالتوسل بالذات هو الذي 
ًيقول بجوازه الـشوكاين, الـشوكاين هنـا تبعـا البـن اجلـزري يقـول بالتوسـل 
ًبالــذات, هــم يفرقــون كــام ســمعت مــن صــاحبك آنفــا بــني التوســل بالــذات 

اللتـه عـىل التوسـل وبني التوسل باجلاه, وحـديث األعمـى هـو أقـرب إىل د
 يف ًبالذات من التوسل باجلاه, ألنه هو التوسل باجلاه ليس مذكور إطالقـا

الــــسباق, لـــــذلك قـــــال بالتوســــل هـــــو وابـــــن  يف الـــــسياق وال يف احلــــديث ال
اجلــزري وغــريه, فــاآلن يــستدل هــو بحــديث األعمــى, وكأنــه اســتدرك عــىل 

ء اخلــروج نفــسه أنــه لــيس االســتدالل بحــديث األعمــى وإنــام بحــديث دعــا
إىل املــــسجد, الــــذي يــــستدل بــــه الــــشيخ حممــــد بــــن عبــــد الوهــــاب, وهبــــذه 

حول كلمتنـا حـول حممـد بـن عبـد الوهـاب ... املناسبة قامت زوبعة ضدنا
  .ال تزال قائمة

  .ً بردت قليال:السائل
ًأيضا هذا . اللهم إين أسألك بحق السائلني: فحديث!  سبحان اهللا:الشيخ

ه, ولــذلك أمكــن تأويــل هــذا احلــديث لــو صــح لــيس فيــه ال الــذات وال اجلــا
إىل ما ال يتناىف مع التوسل املرشوع, ألنه كام قيل بأنه حـق املتوسـلني أو 
السائلني هو اسـتجابة مـن اهللا, فرجـع األمـر إىل صـفة مـن صـفات اهللا, لكـن 
اجلاه له عالقة باإلنسان كام قلنا, فال يصح االستدالل هبذا احلديث عـىل 

ه اإلنسان املخلوق, لو صح لكنا نحـن أول القـائلني بـه, جواز التوسل بجا
ومـع رشط الفهــم عــىل الوجــه الــصحيح, والـرد بــه عــىل املــستدلني بــه عــىل 
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ًالتوســل باملبتــدع, ألن هــذا لــيس فيــه توســال ًمبتــدعا, إنــام هــو توســل بحــق 
  .السائلني وحق ممشاي, هذا هو األجر والثواب عند اهللا تبارك وتعاىل

 .عبد اهللا التفريق بني هذا وهذا ال حمل له من اإلعرابيا شيخ : ًإذا
  )٠٠ :٣٥: ٥٧/ ٢٩٧(" اهلدى والنور"
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z٢٧x א 
َ ما الفرق بني لفظ كافر وكفر?:السائل َ َ  
َ كــافر حيمــل معنــى الــصفة الالزمــة لــه, ولــيس كــذلك كفر, فلــيس :الــشيخ ــ َ َ

ًدل مرة واحـدة يـصري عـادال, ليس كل من ع: ًكل من كفر يصري كافرا, مثال
ًوليس كل من ظلم مرة واحدة يصبح ظاملا, وإال كانت اختلطت الصفات 
بني الناس, فاحلجاج الظامل املبري ال بد أنه عدل مرات وليس مرة واحدة, 

قضية,  يف َفهل نقول أنه عادل? وال بد زيد من الناس آخر عادل لكنه ظلم
اعل هذا يعطي صفة معينة فـيمن قـام فيصبح يأخذ اسم ظامل, فهذا اسم الف

فيه هذا الفعل أكثر من كلمة كفر, ولذلك ال جيـوز لنـا أن نطلـق كلمـة كـافر 
; ألن لفظــة كفــر دون لفظــة )كفــر(عــىل شــخص أطلــق الرســول عليــه لفظــة 

كافر, بمعنى كل من قيل فيه كافر, فقد كفر, وال عكس, ليس كـل مـن كفـر 
  .فهو كافر

  )٠٠ :٥٢: ٤١/ ٢٤٩(" اهلدى والنور"
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z٢٨x א 
إن احلمـد هللا نحمـده ونـستعينه ونـستغفره, ونعـوذ بـاهللا مـن رشور أنفـسنا وسـيئات : سؤال

أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
 .ًرشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

  :أما بعد
يكم يا شيخ الـساحة األفغانيـة التـي تكثـر فيهـا اجلامعـات, فال خيفى عل

والفرقــة الــضالة التــي اســتطاعت ولألســف أن تبــث أفكارهــا اخلارجــة عــن 
أفغانـستان,  يف شـبابنا الـسلفي الـذي كـان جياهـد يف منهج السلف الصالح

ومــن هــذه األفكــار تكفــري احلكــام وإحيــاء الــسنن املهجــورة كاالغتيــاالت 
ن وبعــد رجــوع الــشباب الــسلفي إىل بالدهــم قــاموا ببــث كــام يــدعون, واآل

ونـرش هـذه اآلراء والـشبه عنـدنا, وعلمنـا يـا شـيخ أنـه قـد حـصل بيـنكم وبــني 
مــسألة التكفــري, وهـــذه  يف إحــدى اإلخــوان قبــل عــدة ســنني مناقــشة طويلــة

هــــذه  يف األرشطــــة تــــسجيلها غــــري واضــــح, لــــذا نــــود مــــن فــــضيلتكم البيــــان
  .رياملسألة, وجزاكم اهللا خ

 إن احلمــد هللا نحمــده ونــستعينه ونــستغفره, ونعــوذ بــاهللا مــن رشور :الــشيخ
أنفــسنا ومــن ســيئات أعاملنــا, مــن هيــده اهللا فــال مــضل لــه, ومــن يــضلل فــال 
ًهــادي لــه, وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال رشيــك لــه, وأشــهد أن حممــدا 

  .عبده ورسوله
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  :أما بعد
ط للحكـــام, بـــل وللمحكـــومني يف احلقيقـــة أن مـــسألة التكفـــري لـــيس فقـــ

ًأيــــضا هــــي فتنــــة قديمــــة تبنتهــــا فرقــــة مــــن الفــــرق اإلســــالمية القديمــــة وهــــي 
كتـــب الفـــرق ومنهـــا  يف املعروفـــة بـــاخلوارج, واخلـــوارج طوائـــف مـــذكورة

 ال تـــزال اآلن باســـم آخـــر وهـــو اإلباضـــية, وهـــؤالء اإلباضـــية ةفرقـــة موجـــود
 أي نشاط دعوي كام كانوا إىل عهد قريب منطوين عىل أنفسهم, ليس هلم

يقال اليوم, لكن منذ بـضع سـنني بـدؤوا ينـشطون وينـرشون بعـض الرسـائل 
وبعــض العقائــد التــي هــي عــني عقائــد اخلــوارج القــدامى إال أهنــم يتــسرتون 
ة, فهــم يقولــون نحــن  ــويتــشيعون بخــصلة مــن خــصال الــشيعة أال وهــي التقي ّ

 مـــــن حقـــــائق ًلـــــسنا بـــــاخلوارج, وأنـــــتم تعلمـــــون مجيعـــــا أن االســـــم ال يغـــــري
 يف مجلــة مــا يلتقــون مــع اخلــوارج يف ًاملــسميات إطالقــا, وهــؤالء يلتقــون

  .ئرتكفري أصحاب الكبا
اتبـاع  يف بعض اجلامعات الذين يلتقون مـع دعـوة احلـق يف اآلن يوجد

اخلــــروج عــــن  يف الكتــــاب والــــسنة, ولكــــنهم مــــع األســــف الــــشديد يقعــــون
ذلـك يعـود  يف  والـسببالكتاب والسنة من جديـد وباسـم الكتـاب والـسنة,

 فهمـي ونقـدي, أحـدمها هـو ضـحالة العلـم وقلـة التفقـه يف إىل أمرين اثنـني
ً مهــم جــدا أهنــم مل يتفقــوا بالقواعــد الــرشعية وهــوالــدين, واألمــر اآلخــر يف 

والتي هي من أسس الدعوة اإلسالمية الصحيحة التي يعتـرب كـل مـن خـرج 
ي أثنــــى عليهــــا رســــول عنهــــا مــــن تلــــك الفــــرق املنحرفــــة عــــن اجلامعــــة التــــ



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٨٥ 
ًيف غري ما حديث, بل والتي ذكرها ربنا عز وجل دليال واضحا بينا صاهللا ً ً

  .عىل أن من خرج عنها فيكون قد شاق اهللا ورسوله
@ÕčÓbfl’Ží@žåflßflë@ôfl†ŽèÛa@ŽéÛ@flåŞîfljflm@bflß@č†žÈfli@žåčß@flÞìŽŞŠÛa﴿: أعني بذلك قوله عز وجل

@@@žûŽàÛa@Ýîčjfl@flŠžîË@žÉčjŞnflíflë@@@@@@žpflõbflflë@fláŞäflèflu@čéčÜž–Žãflë@óÛflìflm@bflß@čéÛflìŽã@fĺ čäčß
aĆč–flß﴾)ًاهللا عز وجل بأمر واضح جدا عند أهل العلم مل يقترص . )١١٥:النساء

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلـدى نولـه مـا : عىل قوله عز وجل
ري ســـبيل تـــوىل, مل يقـــل هكـــذا وإنـــام أضـــاف إىل مـــشاققة الرســـول اتبـــاع غـــ

@ÕčÓbfl’Ží@žåflßflë@@@@@@@@@@@@ôfl†ŽèÛa@ŽéÛ@flåŞîfljflm@bflß@č†žÈfli@žåčß@flÞìŽŞŠÛa@﴿: املؤمنني, فقال عز وجـل
@@@@@@@@@@žpflõbflflë@fláŞäflèflu@čéčÜž–Žãflë@óÛflìflm@bflß@čéÛflìŽã@fĺ čäčßžûŽàÛa@Ýîčjfl@flŠžîË@žÉčjŞnflíflë

aĆč–flß﴾)١١٥:النساء(.  
ًسبيل املؤمنني أمر هام جدا إجيابا اتباع سبيل املؤمنني وعدم اتباع : ًإذا ً

ًوســـلبا, فمـــن اتبـــع ســـبيل املـــؤمنني فهـــو النـــاجي عنـــد رب العـــاملني, ومـــن 
خالف سبيل املؤمنني فحسبه جنهم وبئس املصري, من هنا ضلت طوائف 
ًكثــرية وكثــرية جــدا قــديام وحــديثا, حيــث إهنــم مل يلتزمــوا ســبيل املــؤمنني,  ًً

تفسري الكتـاب والـسنة ثـم بنـوا  يف  أهواءهموإنام ركبوا عقوهلم, بل اتبعوا
ًعـــىل ذلـــك نتـــائج خطـــرية وخطـــرية جـــدا مـــن ذلـــك اخلـــروج عـــام كـــان عليـــه 

  .سلفنا الصالح
́@﴿: هــذه الفقــرة مــن اآليــة الكريمــة äßû½a@Ýîj@Ë@Éjníë﴾ لقــد دلنــا 

ًحوهلا وأكـدها عليـه الـصالة والـسالم تأكيـدا بالغـا غـري مـا حـديث نبـوي  يف ً
ًاألحاديث التي أنا أشـري إليهـا اآلن وسـأذكر بعـضا منهـا ممـا صحيح, وهذه 
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ً ذاكــــــريت ليــــــست جمهولــــــة عنــــــد عامــــــة املــــــسلمني, فــــــضال عــــــن تــــــساعدين
خاصـــتهم, لكـــن املجهـــول فيهـــا هـــو أهنـــا تـــدل عـــىل رضورة التـــزام ســـبيل 

فهـــــم الكتـــــاب والـــــسنة, هـــــذه النقطـــــة يـــــسهو عنهـــــا كثـــــري مـــــن  يف املـــــؤمنني
  .ًضال عن هؤالء الذين عرفوا بجامعة التكفريًاخلاصة, فضال عن العامة, ف

  ًقــــرارة نفوســــهم صــــاحلني, وقــــد يكونــــون أيــــضا  يف هــــؤالء قــــد يكونــــون
  خملصني, ولكن هذا وحده غري كاف ليكون صاحبه عند اهللا عز وجل مـن 

  .الناجني املفلحني
النيـة هللا عـز  يف  ال بد للمسلم أن جيمع بني أمرين اثنني, بـني اإلخـالص

ً, فال يكفي إذا أن يكون ص حسن االتباع ملا كان عليه النبي وجل, وبني
ًاملـــسلم خملـــصا وجـــادا فـــيام هـــو صـــدده مـــن العمـــل بالكتـــاب والـــسنة,  يف ً

ًوالــدعوة إلــيهام, فــال بــد باإلضــافة إىل ذلــك أن يكــون منهجــه منهجــا ســويا  ً
  .ًسليام

ًفمــن تلــك األحاديــث املعروفــة كــام أرشت آنفــا حــديث الفــرق الــثالث 
سبعني, وال أحــــــد مــــــنكم إال وهــــــو يــــــذكره, وهــــــو قولــــــه عليــــــه الــــــصالة والــــــ

تفرقــت اليهــود عــىل إحــدى وســبعني فرقــة, وتفرقــت النــصارى «: والــسالم
 عــىل اثنتــني وســبعني فرقــة, وســتفرتق أمتــي عــىل ثــالث وســبعني فرقــة كلهــا

هــي مــا أنــا عليــه : قــال! مــن هــي يــا رســول اهللا?: قــالوا. النــار إال واحــدةيف 
ألولئــك الــذين ســألوا عــن الفرقــة صنجــد أن جــواب النبــي )١(»وأصــحايب

Ýîčjfl@flŠžîË@žÉčjŞnflíflë@@@﴿: ًالناجيـــــة يلتقـــــي متامـــــا مـــــع اآليـــــة الـــــسابقة
                                                 

 ).١/٣٥٨(والصحيحة ) ٩٤٧٤رقم( صحيح اجلامع )١(
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fĺ čäčßžûŽàÛa﴾) هـذه اآليـة الكريمـة هـم  يف , فـاملؤمنون املقـصودون)١١٥:النـساء
ُْـويتبع غري سبيل امل(: عموم اآلية يف األصحاب أول ما يدخل ِ ِ َِ َْ َ ْ َ َؤمننيََّ ِْ هـم ) ِ

يف اجلــواب صســبيل أصــحاب الرســول عليــه الــصالة الــسالم, فالرســول
هــي التــي «: عــن ذاك الــسؤال عــن الفرقــة الناجيــة مــا هــي ومــا أوصــافها, قــال

ـــــه وأصـــــحايب ـــــا علي يف هـــــذا ص, مل يكتـــــف الرســـــول»تكـــــون عـــــىل مـــــا أن
م الواقـع للمـسل يف ً وقد يكون ذلك كافيا»ما أنا عليه«: احلديث عىل قوله

ًالـــذي يفهـــم حقـــا الكتـــاب والـــسنة, ولكنـــه عليـــه الـــصالة الـــسالم كتحقيـــق 
ćáîčyfl‰@ćÒëŽõfl‰@fĺ@﴿: حقـه يف عميل لقوله عز وجـل čäčßžûŽàÛbči﴾)فمـن )١٢٨:التوبة ,

رأفتــه ورمحتــه بأصــحابه وأتباعــه أنــه أوضــح هلــم أن عالمــة الفرقــة الناجيــة 
وعـــىل مـــا عليـــه هـــي التـــي تكـــون عـــىل مـــا كـــان عليـــه الرســـول عليـــه الـــسالم 

  .أصحابه من بعده
فهمــه للكتــاب والــسنة عــىل  يف ال جيــوز للمــسلم أن يقتــرص فقــط: ًفــإذا

ًالوســــــائل التــــــي ال بــــــد منهــــــا, منهــــــا مــــــثال معرفــــــة اللغــــــة العربيــــــة والناســــــخ 
كــل  يف واملنـسوخ, وكــل القواعــد, لكـن مــن هــذه القواعـد اهلامــة أن يرجــع

م كام تعلمون من كثري من ; ألهنصذلك إىل ما كان عليه أصحاب النبي 
العبــادة وأفقــه منــا  يف اآلثــار ومــن ســريهتم أهنــم كــانوا أخلــص هللا عــز وجــل

إىل غري ذلـك مـن اخلـصال احلميـدة الـذي كـانوا ختلقـوا .. للكتاب والسنة
  .هبا
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هـذا  يف ًهذا احلديث يلتقي مع اآلية متاما, حيث أنه أملح عليـه الـسالم
ن املسلم من الفرقة الناجية إىل ما كان اجلواب أنه ال بد من الرجوع ليكو

  .صعليه أصحاب الرسول 
الـسنن  يف ًيشبه هذا احلديث متاما حديث اخللفاء الراشدين الذي ذكر

 وعظنـا رسـول اهللا«: من رواية العرباض بن سارية ريض اهللا تعاىل عنه قال
أوصــنا يــا : موعظــة وجلــت منهــا القلــوب, وذرفــت منهــا العيــون, فقلنــا ص

أوصـيكم بالـسمع والطاعـة وإن ويل علـيكم عبـد حبـيش, : قال. هللارسول ا
ًوإنـــه مـــن يعـــش مـــنكم فـــسري اختالفـــا كثـــريا, فعلـــيكم بـــستني وســـنة اخللفـــاء 

  . إىل آخر احلديث»...الراشدين املهديني من بعدي
الـــشاهد مـــن هـــذا احلـــديث هـــو كالـــشاهد مـــن جوابـــه عليـــه الـــسالم عـــن 

ص أصــــحابه أن يتمــــسكوا أشــــخا يف الــــسؤال الــــسابق, حيــــث حــــض أمتــــه
  .»وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي«: بسنته, ثم مل يقترص عىل ذلك قال

ًال بـــد لنـــا مـــن أن ندنـــدن دائـــام وأبـــدا إذا أردنـــا أن نفهـــم عقيـــدتنا, أن : ًإذا ً
نفهـــم عبادتنـــا, أن نفهـــم أخالقنـــا وســـلوكنا, ال بـــد مـــن أن نعـــود إىل ســـلفنا 

 منهـــا للمـــسلم ليتحقـــق فيـــه أنـــه مـــن كـــل هـــذه األمـــور التـــي ال بـــد.. الـــصالح
  .الفرقة الناجية

ًمن هنا ضلت طوائف قديمة وحديثة حينام ال يلتفتون إطالقا إىل اآليـة 
الــسابقة وإىل حــديث الفرقــة الناجيــة, وإىل حــديث ســنة اخللفــاء الراشــدين 
ًمن بعده عليه السالم, فكـان أمـرا طبيعيـا جـدا أن ينحرفـوا كـام انحـرف مـن  ً ً
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ومــنهج الــسلف صملنحــرفني عــن كتــاب اهللا وســنة رســول اهللاســبقهم مــن ا
ًالصالح, من هؤالء اخلوارج قديام وحديثا ً.  

هـــذا الزمـــان اآليـــة التـــي يدنـــدنون حوهلـــا  يف التكفـــري الـــذي ذر قرنـــه... 
ًدائام وأبدا, أال وهي قوله تبـارك وتعـاىل ً :﴿@@@@@@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë

ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏflæëŽŠčÏbØÛa@﴾)٤٤:املائدة(.  
خامتتهــا بألفــاظ ثالثــة, فأولئــك  يف ًونعلــم مجيعــا أن هــذه اآليــة جــاءت

  .هم الكافرون, فأولئك هم الظاملون, فأولئك هم الفاسقون
Ù÷ÛëdÏ@﴿: اللفــظ األول منهــا يف فمـن جهــل الـذين حيتجــون هبــذه اآليـة

@@æëŠÏbØÛa@áç ﴾ التـي جـاء فيهـا أهنـم مل يلمـوا عـىل األقـل بـبعض النـصوص
اآلية عىل أهنا تعنـي اخلـروج مـن  يف ذكر لفظة الكفر, فأخذوا لفظة الكفر

الــدين, وأنــه ال فــرق بــني هــذا الــذي وقــع الكفــر وبــني أولئــك املــرشكني مــن 
اليهــود والنــصارى وأصــحاب امللــل األخــرى اخلارجــة عــن ملــة اإلســالم, 

هــم يدنــدنون حولــه لغــة الكتــاب والــسنة ال تعنــي هــذا الــذي  يف بيــنام الكفــر
ويسلطون هذا الفهم اخلاطئ عىل كثري من املسلمني وهم بريئون من ذاك 
التكفري الذي يطبقونه عىل هؤالء املسلمني, شأن لفظة التكفري مـن حيـث 
إهنـــا ال تـــدل عـــىل معنـــى واحـــد وهـــو الـــردة واخلـــروج عـــن امللـــة شـــأن هـــذا 

خــريني الفاســقني اآليتــني األ يف اللفــظ شــأن اللفظــني اآلخــرين الــذين ذكــرا
والظــاملني, فكــام أنــه لــيس كــل مــن وصــف بأنــه كفــر ال يعنــي أنــه ارتــد عــن 
دينــه, كــذلك ال يعنــي أن كــل مــن وصــف بأنــه ظــامل أو فاســق بأنــه مرتــد عــن 

  .دينه
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معنـى اللفـظ الواحـد هـو الـذي يـدل عليـه اللغـة ثـم الـرشع  يف هذا التنوع
  .و معلومكام هالذي جاء بلغة العرب, لغة القرآن الكريم 

من أجل ذلك كان من الواجب عىل كل مسلم من يتـصدى للحكـم بـام 
أمـــر اهللا عـــز وجـــل, لـــست أعنـــي اآلن احلكـــام, وإنـــام أعنـــي أولئـــك الـــذين 
ًيصدرون األحكام عـىل املـسلمني سـواء كـانوا حكامـا أو حمكـومني, كـان 
مـــن الواجـــب عـــىل هـــؤالء أن يكونـــوا عـــىل علـــم بالكتـــاب والـــسنة ومـــنهج 

صالح والكتــاب ال يمكــن فهمــه وكــذلك مــا ضــم إليــه إال بطريــق الــسلف الــ
معرفــة اللغــة العربيــة معرفــة خاصــة, وقــد يكــون إنــسان مــا لــيس عنــده معرفــة 

اســـتدراك هـــذا الـــنقص الـــذي قـــد  يف قويـــة أو تامـــة باللغـــة العربيـــة فيـــساعده
نفسه حينام يعود إىل من قبلـه مـن العلـامء خاصـة إذا كـانوا مـن  يف يشعر به
لقرون الثالثـة املـشهود هلـا باخلرييـة, فـالرجوع إلـيهم حينئـذ سـيكون أهل ا

  .ًشاهدا له الستدراك ما قد يفوته من املعرفة باللغة العربية وآداهبا
@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë@@@@@@@@@﴿: نعـود اآلن إىل هـذه اآليـة

@flæëŽŠčÏbØÛa﴾ )ن يكـون هـذا اللفـظ, هـل الـرضوري أ)٤٤:املائدة :﴿@@@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@
flæëŽŠčÏbØÛa﴾ قــد يعنــي هــذا, وقــد يعنــي مــا , عــن امللــةًخروجــاً أنــه يعنــي كفــرا 

َفأولئك : (فهــم هــذه اآليــة, فهــذه اآليــة الكريمــة يف دون ذلــك, فهنــا العــربة ــ ِ َ ْ ُ َ
م ُه ــــ افرونُ َ الك ُ ِ ــــ َ اخلــــارجون عــــن امللــــة, وقــــد تعنــــي أهنــــم : أي: قــــد تعنــــي) ْ

ًليا عن بعض ما جاءت به امللة اإلسـالمية, يـساعدنا عـىل ذلـك خرجوا عم
قبــل كــل يشء ترمجــان القــرآن أال وهــو عبــد اهللا بــن عبــاس ريض اهللا تعــاىل 
ًعنــه; ألنــه مــن الــصحابة الــذين اعــرتف املــسلمون مجيعــا إال مــن كــان مــن 
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التفـــسري ولـــذلك ســـامه بعـــض  يف ًتلـــك الفـــرق الـــضالة عـــىل أنـــه كـــان إمامـــا
لــصحابة ولعلــه هــو عبــد اهللا بــن مــسعود برتمجــان القــرآن, هــذا الــسلف مــن ا

التفــسري والــصحايب اجلليــل كأنــه طــرق ســمعه يومئــذ مــا نــسمعه  يف اإلمــام
ًاليــوم متامــا أن هنــاك أناســا يفهمــون هــذه اآليــة عــىل ظاهرهــا دون التفــصيل  ً
ًالــــذي أرشت إليــــه آنفــــا, وهــــو أنــــه قــــد يكــــون أحيانــــا املقــــصود بالكــــافرين  ً

ن عن دينهم, وقد يكون ليس هو املقصود وإنام هو ما دون ذلك, املرتدي
لــيس األمــر كــام يفهمــون, أو كــام يظنــون, «: فقـال ابــن عبــاس ريض اهللا عنــه

, ولعلــه كــان يعنــي بــذلك اخلــوارج الــذين خرجــوا »وإنــام هــو كفــر دون كفــر
عىل أمـري املـؤمنني, ثـم كـان مـن عواقـب ذلـك أهنـم سـفكوا دمـاء املـؤمنني 

لــيس األمــر كــام قــالوا أو كــام : فــيهم مــا مل يفعلــوا باملــرشكني, فقــالوفعلــوا 
  . ظنوا, وإنام هو كفر دون كفر

تفسري هذه اآلية  يف هذا اجلواب املخترص الواضح من ترمجان القرآن
 يف ًهو الذي ال يمكن أن يفهم سواه من النـصوص التـي أملحـت إليهـا آنفـا

كثري من النـصوص, مـع ذلـك  يف مطلع كلمتي هذه, أن كلمة الكفر ذكرت
تلــك النــصوص ال يمكــن أن تفــرس هبــذا التفــسري الــذي فــرسوا بــه اآليــة, أو 

تلــك النــصوص ال يمكــن أن يفــرس بأنــه يــساوي  يف لفــظ الكفــر الــذي جــاء
الـصحيحني مـن  يف ًاخلروج من امللة, فمن ذلـك مـثال احلـديث املعـروف
: صقال رسول اهللا : حديث عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا تعاىل عنه, قال

  . »سباب املسلم فسوق وقتاله كفر«
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التعبري; ألنـه لـو قـال  يف األسلوب العريب يف قتاله كفر, عندي هو تفنن
ًقائــل ســباب املــسلم وقتالــه فــسوق يكــون كالمــا صــحيحا; ألن الفــسق هــو  ً
املعـــصية وهـــو اخلـــروج عـــن الطاعـــة, لكـــن الرســـول عليـــه الـــصالة الـــسالم 

 »سـباب املـسلم فـسوق وقتالـه كفـر«: ق بالضاد, قـالباعتباره أفصح من نط
ترى هل جيوز لنا أن نفرس الفقرة األوىل مـن هـذا احلـديث سـباب املـسلم 

: اآليــــة الــــسابقة يف اللفــــظ الثــــاين أو الثالــــث يف فــــسوق بالفــــسق املــــذكور
﴿@@@@@@@@æìÔbÐÛa@áç@Ù÷ÛëdÏ@a@ÞŒãc@b¶@áØ°@@åßë﴾ ,سباب املـسلم فـسوق«و« 

ًلفــسق أيــضا مرادفــا للكفــر الــذي هــو بمعنــى اخلــروج عــن قــد يكــون ا: نقــول ً
ًامللــة, وقــد يكــون الفــسق مرادفــا للكفــر الــذي ال يعنــي اخلــروج عــن امللــة, 
وإنام يعني ما قاله ترمجان القـرآن إنـه كفـر دون كفـر, وهـذا احلـديث يؤكـد 

القـرآن الكـريم  يف أن الكفر قـد يكـون هبـذا املعنـى; ألن اهللا عـز وجـل ذكـر
flåčß@æbflnÐčöb@žægflë@@@@žoflÌfli@žæhÏ@bflàŽèfläžîfli@aìŽzčÜž•dÏ@aìÜflnflnÓa@fĺ﴿: ملعروفةاآلية ا čäčßžûŽàÛa@

@@@@@@@@@@@čéÜÛa@Šžßc@óÛg@flõïčÐflm@óŞnfly@ïčÌžjflm@ïčnÛa@aìÜčmbÔÏ@ôflŠžþa@óÜflÇ@bflàŽçafl†žyg﴾) ٩:احلجـرات( ,
تقاتـــل الفرقـــة الناجيـــة قـــد ذكـــر هنـــا ربنـــا عـــز وجـــل الفرقـــة الباغيـــة التـــي : ًإذا

الفرقة املحقة املؤمنة, ومع ذلك فـام حكـم عليهـا بـالكفر مـع أن احلـديث 
  .»وقتاله كفر«: يقول
تفـــــسري اآليـــــة  يف دون كفـــــر كـــــام قـــــال ابـــــن عبـــــاس: قتالـــــه كفـــــر, أي: ًإذا
  .السابقة

فقتــال املــسلم للمــسلم بغــي واعتــداء وفــسق وكفــر, ولكــن هــذا يعنــي أن 
ًعمليــــا, وقــــد يكــــون كفــــرا اعتقاديــــا, مــــن هنــــا جــــاء ًالكفــــر قــــد يكــــون كفــــرا  ً ً
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التفــصيل الــدقيق الــذي تــوىل بيانــه ورشحــه اإلمــام بحــق شــيخ اإلســالم ابــن 
 تيمية رمحه اهللا بعده تلميذه البار ابن القيم اجلوزية, حيـث أن هلـم الفـضل

الدندنة حول تقـسيم الكفـر إىل ذلـك التقـسيم الـذي رفـع رايتـه ترمجـان يف 
الكلمــــة اجلامعــــة املــــوجزة, فــــابن تيميــــة رمحــــه اهللا وتلميــــذه القــــرآن بتلــــك 

ًوصاحبه ابن القيم اجلوزية يفرقون أو يدندنون دائام بـرضورة التفريـق بـني 
 يف الكفر االعتقادي والكفر العميل, وإال وقع املسلم من حيث ال يدري

ًفتنة اخلروج عن مجاعة املسلمني التي وقع فيها اخلوارج قـديام, وبعـض 
  .ًهبم حديثاأذنا

 ال يعنــي اخلــروج عــن امللــة, وأحاديــث »وقتالــه كفــر«: صقولــه : ًفــإذا
احلقيقــة  يف ًكثـرية وكثـرية جـدا لــو مجعهـا املتتبـع خلـرج منهــا برسـالة نافعـة

فيهــا حجــة دامغــة ألولئــك الــذين يقفــون عنــد اآليــة الــسابقة ويلتزمــون فقــط 
ًة والكثــرية جــدا تفــسريها بــالكفر االعتقــادي, بيــنام هنــاك النــصوص الكثــري

التي فيها لفظة الكفر وال يعنى أهنا تعني اخلـروج عـن امللـة, فحـسبنا اآلن 
هذا احلديث; ألنه دليل قاطع عىل أن قتال املسلم ألخيه املسلم هو كفـر 
بمعنــــى الكفــــر العمــــيل ولــــيس الكفــــر االعتقــــادي, فــــإذا عــــدنا إىل مجاعــــة 

يعيــشون حتــت رايــتهم التكفــري وإطالقهــم الكفــر عــىل احلكــام, وعــىل مــن 
وبـــاألوىل الـــذين يعيـــشون حتـــت إمـــرهتم وتـــوظيفهم, فوجهـــة نظـــرهم هـــي 

  . الرجوع إىل أن هؤالء ارتكبوا املعايص فكفروا بذلك
ًمن مجلة األمور التي يذكرين هبا سؤال األخ إبراهيم السائل آنفا الـذي 
ز سمعته من بعض أولئك الذين كانوا مـن مجاعـة التكفـري ثـم هـداهم اهللا عـ
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ًهــا أنــتم كفــرتم بعــض احلكــام, فــام بــالكم تكفــرون مــثال : وجــل, قلنــا هلــم
أئمــة املــساجد, خطبــاء املــساجد, مــؤذين املــساجد, خدمــة املــساجد, مــا 

ًاملـــــدارس الثانويـــــة مـــــثال أو  يف بـــــالكم تكفـــــرون أســـــاتذة العلـــــم الـــــرشعي
اجلــواب ألن هــؤالء رضــوا بحكــم هــؤالء احلكــام الــذين : اجلامعــات? قــال

  . بام أنزل اهللاحيكمون
ًيا مجاعة هذا الرضا إن كان رضا قلبيا باحلكم بغري مـا أنـزل اهللا, حينئـذ 
ينقلب الكفر العميل إىل كفر اعتقادي, فأي حاكم حيكم بغري ما أنـزل اهللا 

هــذا العــرص وأنــه ال  يف وهــو يــرى أن هــذا احلكــم هــو احلكــم الالئــق بتبنيــه
اب والـسنة, ال شـك أن هـذا الكت يف يليق تبني احلكم الرشعي املنصوص

ًيكون كفره كفرا اعتقاديا, وليس كفرا عمليا, ومن ريض بمثل هذا احلكم  ً ً ً
ًأيــــضا فيلحــــق بــــه, فــــأنتم أوال ال تــــستطيعون أن حتكمــــوا عــــىل كــــل حــــاكم  ً
حيكــم بــبعض القــوانني الغربيــة الكــافرة أو بكثــري منهــا أنــه لــو ســئل ألجــاب 

العـــرص احلـــارض, وأنـــه ال جيـــوز   يفبـــأن احلكـــم هبـــذه القـــوانني هـــو الـــالزم
احلكــم باإلســالم, لــو ســئلوا ال تــستطيعون أن تقولــوا بــأهنم ال جيبيــون بــأن 
ًاحلكم بام أنزل اهللا اليـوم ال يليـق, وإال صـاروا كفـارا دون شـك وال ريـب, 

وإىل آخـره, .. فإذا نزلنا إىل املحكومني وفـيهم العلـامء وفـيهم الـصاحلون
يعيــشون حتــت حكــم يــشملهم كــام يــشملكم كيــف أنــتم جمــرد أن تــروهنم 

ًأنتم متاما, لكنكم تعلنون أنكم كفار, وهؤالء ال يعلنون أهنم كفار بمعنى 
املرتدين, لكنهم يقولون إن احلكم بام أنزل اهللا هو الواجب, وأن خمالفة 
احلكم الرشعي بمجرد العمل هذا ال يـستلزم احلكـم عـىل هـذا العـامل بأنـه 

  .مرتد عن دينه
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متـــى : ة املناقـــشات التـــي توضـــح خطـــأهم وضـــالهلم قلنـــا هلـــممـــن مجلـــ
ًحيكـــم عـــىل املـــسلم الـــذي يـــشهد أن ال إلـــه إال اهللا وأن حممـــدا رســـول اهللا 
ًوقد يصيل كثريا أو قليال, متى بحكم بأنه ارتد عن دينه, يكفي مرة واحدة  ً
أو جيــب أن يعلـــن ســـواء بلـــسان حالـــه أو بلـــسان قالـــه إنـــه مرتـــد عـــن الـــدين, 

  .جواب.. ًكام يقال ال حييلون جوابا, الكانوا 
قــاض حيكــم بالــرشع, : فاضــطر إىل أن أرضب هلــم املثــل التــايل, أقــول

حكومــــة واحــــدة زلــــت بــــه القــــدم, فحكــــم  يف هكــــذا عادتــــه ونظامــــه, لكنــــه
أعطـى احلـق للظـامل وحرمـه املظلـوم, هـل هـذا حكـم : بخالف الرشع, أي

  . اهللابغري ما أنزل اهللا أم ال? حكم بغري ما أنزل
  .ال: هل تقولون بأنه كفر بمعنى الكفر عندهم, كفر ردة? قالوا

ألن هـذا صـدر منـه ذلـك مـرة : قـالوا. مل? وهو خالف حكم الـرشع: قلنا
ًحسنا, صدر نفس احلكم مرة ثانية أو حكم آخر لكن خالف : قلنا. واحدة

ًفيه الرشع أيضا? فهل كفر? أخذت أكرر علـيهم ثـالث مـرات أربـع مـرات, 
ً تقــول إنــه كفــر? ال تــستطيع أن تــضع حــدا بتعــداد أحكامــه التــي خــالف متــى

احلكــــم األول استحــــسنه  يف ًفيهــــا الــــرشع, تــــستطيع العكــــس متامــــا, ألنــــه
: واستقبح احلكم الرشعي أن حتكم عليه بالردة, وعىل العكـس مـن ذلـك

قــضايا متعــددة خــالف فيهــا الــرشع,  يف لــو رأيــت منــه عــرشات احلكومــات
أنت حكمت بغـري مـا أنـزل اهللا عـز وجـل, فلـم ذلـك? :  شيخلكن قلت له يا

ًواهللا خفـــت خـــشيت عـــىل نفـــيس, أو ارتـــشيت مـــثال وهـــذا أســـوأ مـــن األول 
ذلــك ال تــستطيع أن تقــول بكفــره حتــى يعــرب عــن كفــره إىل آخــره, مــع .. بكثــري
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قلبــه أنــه ال يــرى احلكــم بــام أنــزل اهللا عــز وجــل, حينئــذ تــستطيع أن  يف املــضمور
  . كافر كفر ردةتقول بأنه
وخالصة الكالم اآلن أنه ال بد من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم : ًإذا

كفـــر ظلـــم فـــسق خيـــرج عـــن امللـــة, وكـــل ذلـــك يعـــود : ينقـــسم إىل قـــسمني
لالستحالل القلبي, وخالف ذلك يعود إىل االستحالل العميل, وبخاصة 

 فـال جيـوز هذا الزمان من استحالل الربا وكل هذا كفر عمـيل, يف ما فشى
ًلنــا أن نكفــر هــؤالء بمجــرد ارتكــاهبم معــصية واســتحالهلم إياهــا عمليــا إال 

قرارة نفوسـهم أهنـم ال  يف إذا صدر منهم أو بدا لنا منهم ما يكشف لنا عام
هــــذه  يف حيرمــــون مــــا حــــرم اهللا ورســــوله عقيــــدة, فــــإذا عرفنــــا أهنــــم وقعــــوا

, أمـا إذا مل نعلـم ذلـك املخالفة القلبية حكمنـا حينئـذ بـأهنم كفـروا كفـر ردة
وعيـد قولـه عليـه  يف فال سبيل لنا إىل احلكم بكفرهم; ألننا نخشى أن نقـع

  واألحاديـث الـواردة»ًمن كفر مسلام فقد باء به أحدمها«: الصالة والسالم
  .ًهذا املعنى كثرية وكثرية جدايف 

ًنــذكر هبــذه املناســبة بقــصة ذلــك الــصحايب الــذي بــارز مــرشكا فلــام رأى 
أشهد أن ال إله : ك أنه صار حتت رضبة سيف املسلم الصحايب قالاملرش

أنكــر عليــه  ص إال اهللا, فــام باالهــا الــصحايب وقتلــه, فلــام بلــغ خــربه النبــي
ًذلـك أشــد اإلنكــار كــام تعلمـون, فاعتــذر الرجــل بأنــه مـا قاهلــا إال خوفــا مــن 

  .)١(»هال شققت عن قلبه«: صالقتل, فكون جوابه 

                                                 
 ).٨٩ص( البن تيمية "حتقيق اإليامن" )١(
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قادي ليس له عالقة بالعمل, ونحن ال نـستطيع أن نعلـم الكفر االعت: ًإذا
 قلب الكافر الفاجر السارق الزاين املرايب إىل آخره إال إذا عرب عام يف ما

قلبـــه بلـــسانه, أمـــا عملـــه فعملـــه ينبـــئ أنـــه خـــالف الـــرشع خمالفـــة عمليـــة, يف 
فنحن نقول إنك خالفت وإنك فسقت وفجرت, لكن ما نقول إنك كفرت 

نك, حتى يظهر منه يشء يكون لنا عذر عند اهللا عـز وجـل وارتددت عن دي
اإلسـالم أال وهـو قولـه  يف أن نحكم بردته وبالتايل يأيت احلكم املعـروف

  .)١(»من بدل دينه فاقتلوه«: عليه الصالة والسالم
ثــــم كنــــت وال أزال أقــــول هلــــؤالء الــــذين يدنــــدنون حــــول تكفــــري حكــــام 

 كفـــار كفــر ردة, وأهنـــم لـــو كـــان ًاملــسلمني, هبـــوا يـــا مجاعــة أن هـــؤالء فعـــال
هناك حاكم أعىل عليهم واكتـشف مـنهم أن كفـرهم كفـر ردة, لوجـب عـىل 

  .»من بدل دينه فاقتلوه«: ذلك احلاكم أن يطبق فيهم احلديث السابق
ًاآلن مـــاذا تـــستفيدون أنـــتم مـــن الناحيـــة العمليـــة إذا ســـلمنا جـــدال أن كـــل 

كم أن تعملـوا, هـؤالء الكفـار هؤالء احلكام هـم كفـار كفـر ردة, مـاذا يمكـن
ًاحتلوا كثريا من بالد اإلسالم ونحن هنا مع األسف ابتلينا بـاحتالل اليهـود 
لفلسطني, فامذا أنتم وال نحن نستطيع أن نعمل مـع هـؤالء حتـى تـستطيعوا 
أنتم أن تعملوا مع احلكـام الـذين تظنـون أهنـم مـن الكفـار, هـال تـركتم هـذه 

ســيس وبوضــع القاعــدة التــي عــىل أساســها تقــوم ًالناحيــة جانبــا, وبــدأتم بتأ
التــــي ربــــى  ص قائمــــة احلكومــــة املــــسلمة, وذلــــك باتبــــاع ســــنة الرســــول

 يف أصحابه عليها ونشأهم عىل نظامها وأساسها, وذلك ما نحـن نعـرب عنـه
                                                 

 ).٢٨٥٤رقم( "البخاري" )١(
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كثـــري مـــن مثـــل هـــذه املناســـبة بأنـــه ال بـــد لكـــل مجاعـــة مـــسلمة تعمـــل بحـــق 
اإلســـالم, بـــل عـــىل األرض إلعـــادة حكـــم اإلســـالم لـــيس فقـــط عـــىل أرض 

åíč…flë@ôfl†ŽèÛbči@ŽéÛìŽfl‰@flÝflž‰c@ðč̂@@@@@﴿: ًكلها حتقيقـا لقولـه تبـارك وتعـاىل Ûa@flìŽç
flæì×Šž’ŽàÛa@flêŠ×@žìÛflë@čéÜ×@åíğ†Ûa@óÜflÇ@ŽêflŠèÄŽîčÛ@ğÕflzÛa﴾)٣٣:التوبة(.  

بعض األحاديث الصحيحة أن هذه اآلية ستحقق فيام بعد,  يف وقد جاء
لكــي يــتمكن املــسلمون مــن حتقيــق هــذا الــنص القــرآن, هــل يكــون البــدء ف

بإعالن الثورة عىل هؤالء احلكـام الـذين يظنـون فـيهم أن كفـرهم كفـر ردة, 
  .ًثم مع ظنهم وهو ظن خطأ ال يستطيعون أن يعملوا شيئا

ôfl†ŽèÛbči@ŽéÛìŽfl‰@flÝflž‰c@ðč̂@@@@@@@@﴿: لتحقيق هذا النبـأ القـرآين احلـق: ًإذا Ûa@flìŽç@
@@@@@@@@@@@@@@flæì×Šž’ŽàÛa@flêŠ×@žìÛflë@čéÜ×@åíğ†Ûa@óÜflÇ@ŽêflŠèÄŽîčÛ@ğÕflzÛa@åíč…flë﴾) مـا هـو )٣٣:التوبـة 

املـــــــنهج? مـــــــا هـــــــو الطريـــــــق? ال شـــــــك أن الطريـــــــق هـــــــو مـــــــا كـــــــان رســـــــول 
خـــري اهلـــدى هـــدى حممـــد : كـــل خطبـــة يف يدنـــدن ويـــذكر أصـــحابهصاهللا
  .ص
 إلعــــادة احلكــــم فعــــىل املــــسلمني كافــــة وبخاصــــة مــــنهم مــــن هيــــتم: ًإذا

باإلســالم عــىل األرض اإلســالمية بــل األرض كلهــا, أن يبــدأ مــن حيــث بــدأ 
التـــــصفية : وهـــــو مـــــا نكنـــــي نحـــــن عنـــــه بكلمتـــــني خفيفتـــــني ص رســـــول اهللا

والرتبية; ذلك ألننا نحن نعلم حقيقـة يغفـل عنهـا أو يتغافـل عنهـا باألصـح; 
ين لـيس هلـم هـم ألنه ال يمكن الغفلة عنهـا, يتغافـل عنهـا أولئـك الغـالة الـذ

إال إعـــالن تكفـــري احلكـــام, ثـــم ال يشء, وســـيظلون كـــام ظلـــت مجاعـــة مـــن 
قبلهم يدعون إىل إقامة حكم اإلسالم عىل األرض, لكن دون أن يتخـذوا 
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لــذلك األســباب املــرشوعة, فيظلــون يعلنــون تكفــري احلكــام, ثــم ال يــصدر 
ًبـدءا مـن فتنـة هذه السنوات األخرية التي تعلموهنا  يف , والواقع..منهم إال

 وقتـــــل الـــــسادات وذهـــــاب دمـــــاء كثـــــري مـــــن مـــــرصاحلـــــرم املكـــــي, ثـــــم فتنـــــة 
 يف ســـوريا, ثـــم اآلن يف ًاملـــسلمني األبريـــاء بـــسبب هـــذه الفتنـــة, ثـــم أخـــريا

ًكــل هــذا ســببه أهنــم خــالفوا نــصوصا مــن . إىل آخــره.. اجلزائــر مــع األســف
@žáØÛ@flæb×@ž†ÔÛ@¿@ÞìŽfl‰@@@@žåflàčÛ@òfläflfly@ñflìžc@čéÜÛa﴿: الكتـاب والـسنة, مـن أمههـا
flŠčŁa@flâžìflîÛaflë@fléÜÛa@ìŽužŠflí@flæb×﴾)٢١:األحزاب(.  

األرض, هـــل نبـــدأ  يف إذا نحـــن أردنـــا أن نقـــيم حكـــم اهللا عـــز وجـــل: ًإذا
بقتال احلكام ونحن ال نستطيع أن نقاتلهم, أم نبدأ بام بدأ به الرسول عليه 

  ! السالم?
‰ž†ÔÛ@žáØÛ@flæb×@@¿@@@@ñflìžc@čéÜÛa@ÞìŽfl﴿: ال شـــك أن اجلـــواب

òfläflfly﴾)تعلمـون بأنـه بـدأ بالـدعوة بـني ص, بـامذا بـدأ الرسـول )٢١:األحزاب ,
بعض األفراد الذين كـان يظـن فـيهم أهنـم عنـدهم اسـتعداد لتقبـل احلـق, ثـم 

الـسرية النبويـة, ثـم الـضعف  يف استجاب له مـن اسـتجاب كـام هـو معـروف
مكــــــة, ثــــــم األمــــــر بــــــاهلجرة األوىل  يف ت املــــــسلمنيوالــــــشدة التــــــي أصــــــاب

املدينـة  يف إىل آخر ما هنالك, حتـى وطـد اهللا عـز وجـل اإلسـالم.. والثانية
املنورة, وبدأت هناك املناوشات, وبدأ القتال بني املسلمني وبني الكفـار 

  .وهكذا.. من جهة ثم اليهود من جهة أخرى
أ بــه الرســول عليــه الــسالم, لكــن ال بــد أن نبــدأ نحــن بــالتعليم كــام بــد: ًإذا

ال نقتـــرص فقـــط عـــىل كلمـــة تعلـــيم األمـــة : نحـــن ال نقـــول اآلن بـــالتعليم, أي
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التعلـيم اإلسـالمي مـا  يف وضـع اآلن مـن حيـث أنـه دخـل يف اإلسالم; ألننا
ًلــيس مــن اإلســالم بــسبيل إطالقــا, بــل مــا بــه خيــرب اإلســالم ويقــىض عــىل 

الم الـــصحيح, ولـــذلك فواجـــب الثمـــرة التـــي يمكـــن الوصـــول إليهـــا باإلســـ
ًالــدعاة اإلســالميني أن يبــدؤوا بــام ذكــرت آنفــا, بتــصفية هــذا اإلســالم, ممــا 

أخالقه,  يف فروعه يف دخل فيه من األشياء التي تفسد اإلسالم, ليس فقط
  . ًبل ويف عقيدته أيضا

واليشء الثاين أن يقرتن مع هذه التصفية تربيـة الـشباب املـسلم الناشـئ 
سالم املصفى, ونحن إذا درسنا اجلامعات اإلسالمية القائمة عىل هذا اإل

ًاآلن منذ نحو قرابـة قـرن مـن الزمـان, لوجـدنا كثـريا مـنهم مل يـستفيدوا شـيئا  ً
رغــــم صــــياحهم ورغــــم زعــــاقهم أهنــــم يريــــدوهنا حكومــــة إســــالمية, وربــــام 
ًســـفكوا دمـــاء أبريـــاء كثـــرية وكثـــرية جـــدا دون أن يـــستفيدوا مـــن ذلـــك شـــيئا  ً

, فــــال نــــزال نــــسمع مــــنهم العقائــــد املخالفــــة للكتــــاب والــــسنة وهــــم ًإطالقــــا
  .يريدون أن يقيموا دولة اإلسالم

وهبذه املناسبة نحن نقول هناك كلمة ألحـد أولئـك الـدعاة كنـت أمتنـى 
أقيمــــوا دولــــة : مــــن أتباعــــه أن يلتزموهــــا وأن حيققوهــــا, الكلمــــة هــــي قولــــه

سلم إذا صــــــحح أرضــــــكم; ألن املــــــ يف قلــــــوبكم, تقــــــم لكــــــم يف اإلســــــالم
عقيدتـــه بنـــاء عـــىل الكتـــاب والـــسنة فـــال شـــك أنـــه مـــن وراء ذلـــك, ستـــصلح 

  .عبادته ستصلح أخالقه, سلوكه إىل آخره
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نقـــدي ويف نظـــري مل يعمـــل عليـــه هـــؤالء  يف لكـــن هـــذه الكلمـــة الطيبـــة
النــاس, فظلـــوا يـــصيحون بإقامـــة الدولـــة املــسلمة وصـــدق فـــيهم قـــول ذلـــك 

  :الشاعر
 إن السفينة ال جتري عىل اليبس      مسالكهاترجو النجاة ومل تسلك 

  . ًهذا الذي ذكرته كفاية جوابا عن هذا السؤال يف لعل
  )٠٠ :٠٠: ٥٢/ ٦٧٠("اهلدى والنور"
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z٢٩x א 
 جـــواب هـــذا الـــسؤال; تكفـــري املعـــني, حكـــم تكفـــري …أحببـــت أن أفهـــم منـــك : ســـؤال

 املعني?
ارشة نحــــن نــــذكر بــــام ســــبق  قبــــل اجلــــواب عــــىل هــــذا الــــسؤال مبــــ:الــــشيخ

 كفـــر اعتقـــادي وكفـــر عمـــيل وأظـــن أن الـــسؤال ,بـــأن الكفـــر نوعـــان…ُبيانـــه
ٍ حينئـذ نقـول التكفـري جيـوز , طيـب, أليس كـذلك,يتعلق بالكفر االعتقادي

ًتارة وال جيوز تارة أخـرى ُإذا أقيمـت احلجـة عـىل الرجـل الـذي … جيـوز,ً
س فقــط جيــوز القـــول  حـــني ذاك لــي,الكفــر االعتقــادي وأرص عليــه يف وقــع

ِبكفـــره أو بتكفـــريه; وإنـــام جيـــب ذلـــك, أمـــا إذا مل تقـــام احلجـــة فـــال جيـــوز  ِ
 وأصــعب يشء هــو أن يكفــر ,املبــادرة إىل التكفــري ألنــه قــد يكــون لــه عــذر

  . هذا هو اجلواب عن السؤال,ُاملسلم أخاه املسلم
  )٠٠ :١٥: ٣٦/ ٥٨٠(" اهلدى والنور"
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z٣٠x אא 
 »مـن قـال ملـسلم يـا كـافر فقـد بـاء هبـا أحـدمها«: قول النبي عليه الصالة والسالم: السؤال

ً قلــيال ثــم يبــدأ يكفــر النــاس, هــل مــن كلمــة معــىل حــد مــا رأيــت أنــا تفــسري مــن اإلخــوة, يــتعل
 توجيهية عن الكفر, ومتى يكفر اإلنسان?

  .أحسنت :الشيخ
لكتاب والـسنة, ال جيـوز هلـذا ا يف ال جيوز احلكم من عامل متفقه: ًأوال

العامل أن يطلق الكفـر عـىل شـخص أو عـىل مجاعـة باجلملـة إال بعـد إقامـة 
 يف ًاحلجة, وهذا طبعا يتطلب أن يستوعب هذا العامل رأي ذلك الـذي هـو

ًصدد تكفريه, وعليه قبل كل يشء أن يفهم رأيه فهام صحيحا, ثـم يعرضـه  ً
ه األدلــة تــشهد بــأن هــذا اإلنــسان عــىل أدلــة الكتــاب والــسنة, فــإذا كانــت هــذ

 يف يــستحق الكفــر, أو يــستحق التكفــري, مــع ذلــك ال جيــوز إصــدار احلكــم
حقــه إال بعــد إقامــة احلجــة عليــه, وال شــك وال ريــب أن طــالب العلــم لــيس 

ذوات أنفسهم قول  يف هذا جماهلم, طالب العلم بحسبهم أن يستحرضوا
Žäflße@flåíč̂@@@﴿: رهبم عـز وجـل Ûa@bflèşíc@bflí@@@@@@@@@@@@afl‡g@ŞÝfl™@žåflß@žá×şŠŽšflí@ü@žáØflÐãc@žáØžîÜflÇ@aì

žáŽnžífl†flnžça﴾) فطالـب العلـم جيـب أن ينـأى وأن ينجـو بنفـسه مـن أن )١٠٥:املائـدة 
: وقولـه عليـه الـسالم. يقع فيام يقع فيـه مـن يريـد أن يطلـق لفظـة الكفـر عليـه

يـــد شـــديد  هـــذا فيـــه وع»مـــن قـــال ألخيـــه كـــافر أو يـــا كـــافر فقـــد بـــه أحـــدمها«
إطالق لفظة الكفر عىل مسلم يـشهد أن ال إلـه إال  يف للمسلم الذي يترسع
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ًاهللا وأن حممـــدا رســـول اهللا, وإذا كـــان عنـــد هـــذا طالـــب العلـــم وجهـــة نظـــر, 
فعليه أن يعرضها عىل من هو يريد أن يوجه التكفري إليه, وأن يناقشه, فقـد 

  .ًيكون هو املخطئ بدال من ذلك الذي يريد أن يكفره
ًالتكفـــري أمـــر خطـــري وخطـــري جـــدا, ولـــذلك قـــال بعـــض : خالصـــة القـــول

خصوص شخص معني, تسع وتسعون  يف إذا كان هناك مائة قول: العلامء
ًقـــوال منهـــا بتكفـــريه, والقـــول والواحـــد بعـــدم تكفـــريه, احليطـــة واحلـــذر أن 
نتبنى هذا القول الفريد الوحيد, وال نتبني قول التسعة والتـسعني; ألن هـذا 

الكفــــر,  يف ًاإلنــــسان الــــذي يــــراد تكفــــريه فعــــال وقــــع.. طــــورة, ثــــم إذافيــــه خ
 من الغرور والعجب واالفتتان هبذا العلم الـضحل  أنه هذا اعتقد]وسبب[

القليــل الــذي أصــابه بعــض هــؤالء الطــالب, وهــم حيــسبون أهنــم حيــسنون 
č̂@﴿: ًفعىل طالب العلم حقا أن يتذكر اآلية الـسابقة. ًصنعا Ûa@bflèşíc@bflí@@aìŽäflße@flåí

@@@@@@@@žáŽnžífl†flnžça@afl‡g@ŞÝfl™@žåflß@žá×şŠŽšflí@ü@žáØflÐãc@žáØžîÜflÇ﴾) هـذا جـوايب عـام )١٠٥:املائـدة 
  .سألت, ولعيل أجبتك عن سؤالك

  )٠٠:٠٠:٠١/ ٦٣٤"(اهلدى والنور"
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z٣١x א 
 .كفر بالكومال أ: أنك تقول: ًسمعت لك رشيطا أنه تتكلم عىل التحريرية: سؤال
   أقول ماذا?:الشيخ
  . ال أكفر بالكوم:مداخلة
  . إيه:الشيخ

  . فنريد توضيح املسألة هذه:مداخلة
هــؤالء التحريــريني ال أقــرهنم مــع اآلخــرين,  يف  يعنــي مــا أقــول أنــا:الــشيخ

الـــــشيعة ويف الرافـــــضة وهـــــم رش الفـــــرق  يف أظنـــــك أنـــــك واهـــــم, أنـــــا أقـــــول
اجلملـــة, وإنـــام نـــدين كـــل إنـــسان بـــام ب:ال نكفـــرهم بـــالكوم, يعنـــي: الـــضالة

أن هــذا املــصحف : بعــض كتــبهم يف يــسمع منــه, أمــا كــون الرافــضة يقولــون
الــــذي بــــني أيــــدينا هــــو ربــــع املــــصحف واملــــصحف الكامــــل هــــو مــــصحف 
فاطمة ريض اهللا عنه, فمن يقول هبـذا القـول هـو كـافر بـال شـك; ألنـه يكفـر 

ğ̂@@@@﴿: بقولـه تعـاىل Ûa@bfläÛŞŒflã@Žåžzflã@bŞãg@@@@@@flæìÄčÏbflzÛ@ŽéÛ@bŞãgflë@flŠ×﴾) لكـن هـل )٩:احلجـر ,
كل فرد من أفـراد الـشيعة, سـواء كـانوا مـن علامئهـم أو  يف نستطيع أن نقول

ال, ال جيــــــوز التكفــــــري بــــــالكوم, فهمــــــت : طالهبــــــم أو عــــــامتهم? اجلــــــواب
  .باجلملة, ال بد من التفصيل: مقصودي بالكوم? يعني
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جيـــوز أن يـــصفوا مـــع بعـــض الفـــرق أمـــا األحـــزاب اإلســـالمية فهـــؤالء ال 
الـــضالة, هـــؤالء هلـــم منـــاهجهم ارتـــضوها ألنفـــسهم, ال نؤيـــدهم فيهـــا, بـــل 
ننـــصحهم أن ينخلعـــوا منهـــا; ألهنـــا ليـــست عـــىل الكتـــاب والـــسنة, لكننـــا ال 

  اسمح يل لعيل أجبتك عن سؤالك?. نقرهنم مع الفرق الضالة
   كذلك البهائية والقاديانية?:مداخلة
ائية والقاديانية من يعتقد عقيدهتم كمن يعتقد بنقصان  كذلك البه:الشيخ

ّاملـصحف فهــو كــافر, لكــن فــردا فــردا ال, أنــا مــن فــضل اهللا عــيل مــن أعــرف  ً ً
دمــــشق ســــنني طويلــــة, ففــــيهم مــــن  يف النــــاس بالقاديانيــــة; ألين بليــــت هبــــم

يعرفــون بالقاديــانيني وفــيهم مــن يعرفــون باألمحــديني, وكلهــم ينتــسبون إىل 
أمحد القادياين, لكـن الطائفـة األوىل يعتقـدون بنبوتـه, الطائفـة مريزا غالم 

ضــالل, لكــن  يف األخــرى يعتقــدون بأنــه مــصلح مــن املــصلحني, وكالمهــا
الـــضالل; ألهنـــم يؤمنـــون ببقـــاء النبـــوة بعـــد  يف ًالطائفـــة األوىل أشـــد إغراقـــا

ًال; ولـــــذلك أوال : النبـــــي عليـــــه الـــــصالة والـــــسالم, أمـــــا اآلخـــــرون يقولـــــون
ــــا, هــــو الــــذي يمنعنــــي أن بمعرفتــــي ً بالفقــــه اإلســــالمي أوال, وجتربتــــي ثاني ً

ًأنــــصح املــــسلمني مجيعــــا أال يكفــــروا مــــن يــــستحق التكفــــري بــــالكوم وإنــــام 
بالتفـــصيل, مـــن اعتقـــد كـــذا وكـــذا فهـــو كـــافر, أمـــا الـــشيعة فـــيهم وفـــيهم, أمـــا 

  .القاديانيني ففيهم وفيهم, أما البهائيني فكلهم كفار
  كفار? :مداخلة
  .  البهائية كلهم كفار; ألهنم ال يدينون باإلسالم:الشيخ

  )٠٠: ٣٦: ٢١/ ٧٢٨("اهلدى والنور"
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z٣٢x אא 
ًأيضا وردت بعض اآلثار عند بعض األئمة وعـن بعـض الـصحابة كخالـد ! شيخنا: سؤال

وه كفر ردة فهل هذا بن الوليد, وبعض األئمة كاإلمام أمحد بكفر شاتم اهللا أو الرسول واعترب
 .عىل إطالقه? نرجو اإلفادة

ً ما نرى ذلك عىل اإلطالق, فقد يكـون الـسب والـشتم ناجتـا عـن :الشيخ
قــد يكــون عــن : ًاجلهــل وعــن ســوء الرتبيــة, وقــد يكــون عــن غفلــة, وأخــريا

, أما فإذا كان هبذه الصورة عن قصد ومعرفة فهو الردة الذي ال إشكال فيهقصد ومعرفة, 
عـدم  يف ل وجه من الوجوه األخـرى التـي أرشت إليهـا فاالحتيـاطإذا احتم

  .ًالتكفري أهم إسالميا من املسارعة إىل التكفري
إذا اتفـق تـسع وتـسعون : ويعجبني هبذه املناسبة أن لبعض الفقهاء قـول

ٍعاملا عىل القول بتكفري شـخص بـسبب مـا بـدر منـه مـن مكفـر, وواحـد  يف ً
ال يكفـر هـذا حتـى جيمـع : ام هـو الفـسق, قـالًاملائة قال هذا لـيس كفـرا فـإن

عىل تكفريه من املائة مائة, هذا هو احليطة واحلذر الذي يـستفاد مـن مثـل 
 »من كفر مسلم فقد حار الكفـر عـىل أحـدمها «:قوله عليه الصالة والسالم

  .فقد كفر ًمن كفر مسلام: العبارة األشهرو
ىل مــسلم يــشهد فلــذلك ينبغــي الــتحفظ واالحتيــاط مــن إطــالق الكفــر عــ

ر باحلــــديث  ــــأن ال إلــــه إال اهللا وأن حممــــد رســــول اهللا, وهبــــذه املناســــبة أذك ِّ
ًالـــصحيح املعـــروف بـــأن رجـــال مـــن أصـــحاب الرســـول عليـــه الـــسالم لقـــي 
دءا باملبــارزة واملقاتلــة, فلــام صــار املــرشك حتــت رضبــة ســيف  َمــرشكا وب َ ــ َ ً

تلـــه, فلـــام بلـــغ خـــربه أشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا, فـــام بـــااله بـــل ق: املـــسلم قـــال
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ًغضب غضبا شديدا وأنكر عىل الرجل املسلم الـصحايب الـذي صالنبي ً
: ال إلـه إال اهللا, قـال: قتل ذلك املرشك حينام سمع منه تلـك الكلمـة الطيبـة

 هنـا »هـال شـققت عـن قلبـه«: ًما قاهلا إال فرارا من القتل, قـال! يا رسول اهللا
ملرشك الذي كان يقاتـل املـسلم  ظاهر هذا ا»هال شققت عن قلبه«الشاهد 

تلــــك اللحظــــة التــــي شــــعر بأنــــه أصــــبح حتــــت رضبــــة ســــيف  يف عــــىل دينــــه
أشهد أن ال إله إال اهللا الظاهر أنه ما قاهلا إال تقيـة, لكـن مـع : الصحايب قال

ذلك اعتد عليه الصالة والسالم هبذه الكلمـة الطيبـة وهنـى ذلـك الـصحايب 
  .عن فعلته التي فعلها

ً أمــر صــعب جــدا, ثــم أنــا أرى وهــذا يوصــلنا بطبيعــة البحــث التكفــري: ًإذا
إىل لفت النظر إىل ما عليه كثري من الشباب املتحمس اليـوم مـن أن يـضيع 

إطــــــالق كلمــــــة الكفــــــر عــــــىل كثــــــري إن مل نقــــــل عــــــىل كــــــل حكــــــام  يف وقتــــــه
هنــم هــؤالء كلهــم كفــار, فــشغلوا أنفــسهم بــإطالق هــذه الكلمــة أاملــسلمني, 
ً الذين يكفرون قد يكـون فـيهم مـن يـصيل مـثال وقـد إن هؤالء: فنحن نقول ُ َّ َ ُ

يكــــون فــــيهم مــــن يــــصوم ومــــن حيــــج إىل آخــــره, فهنــــاك ظــــواهر تــــدل عــــىل 
إسالمهم, وهنـاك ظـواهر أخـرى قـد تـدل عـىل كفـرهم, فـام ينبغـي نحـن أن 
ًنــسارع إىل تغليــب الكفــر عــىل اإلســالم بخطــورة التكفــري كــام ذكرنــا آنفــا, 

مــا الــذي نــستفيده نحــن اليــوم مــن تــشهري : هــذا مــن جهــة, مــن جهــة أخــرى
ســـالح التكفـــري عـــىل احلكـــام أو عـــىل بعـــض أتبـــاع احلكـــام مـــا دام أننـــا ال 

مثــل احلــديث  يف ًنــستطيع أن نعمــل شــيئا ممــا أباحــه الرســول عليــه الــسالم
 ويف احلـــديث »ال مـــا صـــلوا«: أفـــال نقـــاتلهم? قـــال: املعـــروف حيـــنام قـــالوا

 فإذا رأينا الكفر الـرصيح ونحـن ال نـستطيع »ًحاًما مل تروا كفرا بوا«: اآلخر
ًأن نقــاتلهم فــام الفائــدة مــن إثــارة هــذا املوضــوع ســوى تــشغيل أنفــسنا أوال 
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ًبام ليس هو األهم بالنسبة إلينا كطلبـة علـم وفقه, وثانيـا ٍْـ ِ  يف بـام قـد يـرضنا: ٍ
  .ًحياتنا اإلسالمية ثانيا

ــــورع: ًإذا , ومــــن أجــــل »ريتكفــــ«: اســــتعامل كلمــــة يف نحــــن جيــــب أن نت
التحذير من فعلة هـؤالء الـذين يريـد أولئـك أن ينزلـوا علـيهم أحكـام الكفـر 

كثــري منهــا  يف نكتفــي بــأهنم ضــالون, وأهنــم قــد حــادوا عــن أحكــام الــرشيعة
ويف قليل, فهذا يكفينا أن نقول أن هذا هـو الـضالل املبـني, أمـا فـالن كـافر 

  .ومن قال كذا فقد كفر إىل آخره.. وفالن كافر
عىل هذا نحن نقول بالنسبة لذاك السؤال, أما من صدر منه كلمة الكفر 
فهو معروف عند املسلمني أنه يستتاب فإن تاب فهذا يدل عىل أنه مل يكن 

ُقاصــدا لكلمــة كفــر, وإن أرص عــىل ذلــك قتــل قتــل ردة وكفــر وال يــدفن  يف ً
  .مقابر املسلمني

احلـــديث وأهنـــي ًمـــسألة الكفـــر حقيقـــة مـــسألة خطـــرية جـــدا وهنـــا أذكـــر ب
 يف احلـــــديث الـــــذي رواه اإلمـــــام البخـــــاري.. اجلـــــواب عـــــن هـــــذا الـــــسؤال

كــــان فــــيمن قــــبلكم رجــــل قتــــل تــــسعة «: أنــــه قــــال ص صــــحيحة عــــن النبــــي
  ..»ًوتسعني نفسا

ًكان فيمن قبلكم رجل مل يعمل خريا قط فلام «: ًعفوا هذا ال هيمنا اآلن
خــري : لكــم? قــالواأي أب كنــت : حــرضته الوفــاة مجــع بنيــه حولــه فقــال هلــم

ً فلئن قدر اهللا عيل ليعـذبني عـذابا شـديدا−  وهنا الشاهد − : أب, قال  هـذا »ً
قــدرة اهللا عــز وجــل أن يــتمكن مــن تعــذيب هــذا املجــرم  يف هــو الكفــر شــك
ًولئن قدر اهللا عيل ليعذبني عـذابا : قال«: ًحياته خريا قط يف الذي مل يعمل

فــإذا أنــا مــت فحرقــوين : قــال« : ولتكملــة هــذه الكفريــة مــاذا أوىص»ًشــديدا
زعمـه  يف  ملـاذا?»الـريح يف البحـر ونـصفه يف بالنار, ثم ذروا الرماد نـصفه
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 يف فلـام مـات حرقـوه بالنـار وأخـذوا الرمـاد نـصفه: ليضل عن ربه, الـشاهد
البحـــر املـــائج, فقـــال اهللا تعـــاىل لذراتـــه  يف الـــريح اهلـــائج والنـــصف الثـــاين

: ما محلك عىل مـا فعلـت? قـال!  أي عبديَكوين فالنا ً فكان فالن,«: هذه
ü@fléÜÛa@Şæg@@﴿:  هنـا اآلن نـأيت إىل قولـه تعـاىل»فقد غفـرت لـك: خشيتك قال

Žõbfl’flí@žåflàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë@čéči@ÚflŠž’Ží@žæc@ŽŠčÐžÌflí﴾)٤٨:النساء(.  
ال هـذا مـا أرشك هـذا كفـر, فـأقول بمثـل : هذا أرشك, وقد يقول بعـضكم

لغة الـرشع لفظـان مرتادفـان, فكـل مـن  يف أن الرشك والكفر:  املناسبةهذه
كفــر فقــد أرشك ومــن أرشك فقــد كفــر, وهــذا لــه بحــث آخــر وال نخــوض فيــه 

حيــنام ظهـــر منـــه أنـــه : أن هـــذا الرجـــل حيــنام ظهـــر منـــه أقـــول: اآلن, الــشاهد
 ينكر قدرة اهللا عىل مجعه وعىل بعثه ثم عىل تعذيبه بناء عىل أنه مل يعمـل

: مـــا جوابنـــا عـــن قولـــه تعـــاىل: ًهـــذا كفـــر, إذا: ًخـــريا قـــط ملـــا ظهـــر منـــه هـــذا
﴿@@@@@@@Žõbfl’flí@žåflàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë﴾) هـذا كفر, ومـع ذلـك قـد غفـر? )٤٨:النـساء ٌ ْـ ُ

ر مل يكـــن مقـــصودا بالقلـــب, مل يكـــن معقـــودا: اجلـــواب ًإنـــه كف ً ـــ ٌْ القلـــب  يف ُ
ا جنــت يــداه مــن املعــايص وإنــام مــن خوفــه مــن ربــه تبــارك وتعــاىل عــىل مــ

تـاريخ  يف واآلثام أوىص بمثل هذه الوصية اجلائرة التي ربام مل تقع مثلهـا
: هذه الدنيا كلها, ثم أوىص بتلك الوصية إهنا كفر وإهنا ضالل لكننا نقول

الكفــــر وقــــع الكفــــر عليــــه, هــــذه حقيقــــة جيــــب أن  يف لــــيس كــــل مــــن وقــــع
تكفــــــري  يف الغوننستحــــــرضها حتــــــى مــــــا نكــــــون مــــــن اخلــــــوارج الــــــذين يبــــــ

املـــسلمني بـــسبب ارتكـــاهبم لـــبعض الـــذنوب واملعـــايص, وإن كـــان بحثنـــا 
الكفــــر لكننــــا نفــــرق بــــني الكفــــر  يف الــــذنب واملعــــصية وإنــــام هــــو يف لــــيس

ًاملقــصود قلبــا وبــني الكفــر الــذي مل يقصد قلبــا, وإنــام قالبــا وفعــال, هــذا مــا  ً ــ ْ ًَ ُ
  . أردت التذكري به
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  )٠٠ :٤٦ :٨٢٠/٠٣(" اهلدى والنور" 
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z٣٣x אא 
 إن احلمــد هللا نحمــده ونــستعينه ونــستغفره, ونعــوذ بــاهللا مــن رشور :الــشيخ

أنفسنا وسيئات أعاملنا, مـن هيـده اهللا فـال مـضل لـه, ومـن يـضلل فـال هـادي 
ًلــه, وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال رشيــك لــه, وأشــهد أن حممــدا عبــده 

  :ورسوله, أما بعد
, ورش األمـور صفإن خري الكالم كالم اهللا, وخري اهلدي هدي حممد 

  .النار يف حمدثاهتا, وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة, وكل ضاللة
ال شك أن مشكلة الساعة هـي هـذه الفتنـة التـي يـصدق فيهـا أهنـا دخلـت 
كل بيت من بيوت املسلمني, وقبل أن نديل برأينـا فيهـا وقـد تكـرر البحـث 

ًرا وتكـرارا, ولكـن البـد ممـا البـد منـه مـن عـىل األقـل مـن إجيـاز حوهلا مرا ً
واختصار الكالم حول هذا املوضوع موضوع الساعة, ولكن البد يل بني 

خمالفتهـــا  يف يـــدي ذلـــك أن أتكلـــم عـــن مـــسألة فقهيـــة أصـــولية طاملـــا وقـــع
ًمجاهري املسلمني قديام وحديثا, وبخاصة   .هذه الفتنة يف ً

 جيوز للمسلم الذي خيشى اهللا عز وجـل ويتقيـه هذه املقدمة هي أنه ال
ــــتكلم ــــة يف أن ي ــــل يف التحــــريم أو يف مــــسألة رشعي التكفــــري  يف التحليــــل ب

: كتابـــه يف والتـــضليل إال عـــىل بينـــة مـــن اهللا ورســـوله; لقولـــه تبـــارك وتعـــاىل
﴿@@@@@@@@@@@×@fl…aflûÐÛaflë@flŠfl–fljÛaflë@flÉžàŞÛa@Şæg@ćáÜčÇ@čéči@ÙÛ@flžîÛ@bflß@ŽÑÔflm@üflë@@@@@@@ŽéžäflÇ@flæb×@Ùč÷Ûžëc@şÝ

bÛìŽ÷žflß﴾)ــراء , ومعلــوم مــن علــم أصــول الفقــه أن املــسائل الــرشعية )٣٦:اإلس
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ًتــدور عـــىل أصــول أربعـــة مقطـــوع هبــا عنـــد أهـــل الــسنة واجلامعـــة حقـــا, أال 
 ص وهي الكتاب والـسنة الـصحيحة, ولـيس كـل مـا يـروى عـن رسـول اهللا

سنة الــصحيحة, ثــم اإلمجــاع الــ: األصــل الثــاين يف بــصحيح, ولــذلك نقــول
ًعلام أنـه لـيس كـل إمجـاع يدعى يكـون إمجاعـا صـحيحا واقعـا, فاإلمجـاع  ً ً ُـ ً

ًمــا كــان معلومــا مــن : حجــة هــو مــا يــساوي قــول بعــض أهــل العلــم الــذي هــو
الدين بالرضورة, فهذا هو الدليل أو املرجـع الثالـث واملـصدر الثالـث مـن 

  .املصادر األربعة
  . والقياس منه ما هو جيل ومنه ما هو خفيالقياس,: رابعها وآخرها

 وإذا عرفنــا أن أدق هــذه املراجــع أو هــذه األصــول األربعــة هــي القيــاس 
ا أي ًال يظهـــر لكـــل أهـــل العلـــم فـــضال عـــن : ـــوعرفنـــا أن منـــه مـــا يكـــون خفي

ٍغريهم حينئذ نأخذ من هـذه املقدمـة النتيجـة التاليـة, أال وهـي أنـه ال جيـوز 
أنـا أرى كـذا, إال إذا كـان لديـه : الب علـم أن يقـولللمسلم حتى ولو كان ط

الصحيحة كام قلنا, فهنا صنص رصيح من كتاب اهللا ومن سنة رسول اهللا
أنا أعتقد أو أرى كذا وكذا, بناء : من املمكن لطالب العلم القوي أن يقول

  .ويذكرهصعىل قول اهللا تبارك وتعاىل كذا, أو قول رسول اهللا
مـــسألة لـــيس عليهـــا نـــص رصيـــح مـــن  يف ًأيـــا لـــهأمـــا أن يـــدعي أو يتبنـــى ر

الصحيحة وإنام هناك يمكـن أن يكـون صكتاب اهللا أو من سنة رسول اهللا
ًإمجاعـــــــا أو أن يكـــــــون هنـــــــاك قياســـــــا, فـــــــاللجوء واالعـــــــتامد عـــــــىل هـــــــذين  ً

دراســة الكتــاب  يف املــصدرين إنــام هــو مــن شــأن أهــل العلــم املتخصــصني
ًون أن يثبتــوا إمجاعــا صــحيحا, والــسنة, فــإن هــؤالء فقــط هــم الــذين يــستطيع ً
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وهــم الــذين فقــط يــستطيعون أن يقيــسوا النظــري عــىل النظــري, واملثيــل عــىل 
ًاملثيل, أما من دوهنم من طالب العلم فـضال عـن عامـة النـاس الـذين لـيس 

مثــل  يف ًهلــم صــلة بــالعلم مطلقــا فهــؤالء وهــؤالء ال جيــوز هلــم أن يتــدخلوا
  .مجاع وإما عىل القياسهذه املسائل التي تبنى إما عىل اإل

إذا عرفنــا هــذه املقدمــة وهــي مقدمــة ال يمكــن أن ينــاقش فيهــا أحــد مــن 
  .أهل العلم; ألهنا قضية مسلمة ال نزاع فيها

صــلب هــذه الفتنــة التــي أملــت بالعــامل  يف ٍ إذا عرفنــا ذلــك حينئــذ نــدخل
اإلسالمي العريب خاصة, ثم اإلسـالمي عامـة فإننـا سـنجد أن مـن آثـار هـذه 

هذا فيه فالن : ًفتنة أن يتكلم فيها من ال علم عنده مطلقا بالرشيعة, فيقولال
إنـــه جماهـــد, أو فـــالن أصـــاب : فـــالن مـــن النـــاس يف مـــن النـــاس إنـــه كـــافر أو

ًوفــالن أخطــأ, هــؤالء النــاس ال جيــوز هلــم أن يــصدروا رأيــا هلــم فيكونــون 
žîÛ@bflß@ŽÑÔflm@üflë@@@@@@@Şæg@ćáÜčÇ@čéči@ÙÛ@fl@@@@@﴿: واحلالة هذه قد خالفوا اآلية السابقة

@@@@@@@@@@@bÛìŽ÷žflß@ŽéžäflÇ@flæb×@Ùč÷Ûžëc@şÝ×@fl…aflûÐÛaflë@flŠfl–fljÛaflë@flÉžàŞÛa﴾) كـام أهنـم )٣٦:اإلسـراء , 
ü@žáŽnžä×@žæg@Š×ğ̂@@@﴿: خيــــالفون قــــول اهللا عــــز وجــــل Ûa@flÝžçc@aìÛdžbÏ

flæìŽàÜžÈflm﴾) بـأن جييبـوا إذا  والرسـول عليـه الـسالم يـأمر أهـل العلـم )٤٣:النحـل
: ســئلوا, وأال يكتمـــوا العلــم الـــذين أعطـــوا كــام قـــال عليــه الـــصالة والـــسالم

 والنـاس اليـوم »ُمن سـئل عـن علـم فكتمـه أجلـم يـوم القيامـة بلجـام مـن نـار«
  .إما عامل وإما غري عامل, وال حالة وسطى بني هؤالء وهؤالء

: عـز وجـلقوله  يف وربنا عز وجل قد أوضح السبيل لكل من الطائفتني
﴿@@@@flæìŽàÜžÈflm@ü@žáŽnžä×@žæg@Š×ğ̂ Ûa@flÝžçc@aìÛdžbÏ﴾)فأهل الـذكر علـيهم البيـان, )٤٣:النحل 
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ٍ عـــن البيـــان, وحينئـــذ عنـــدما ينطلـــق املجتمـــع الـــسؤالومـــن ســـواهم علـــيهم 
هــــذا احلــــدود تــــستقيم حيــــاهتم, وإن  يف اإلســــالمي بعلامئــــه وبغــــري علامئــــه
  .واقع املسلمني اليومخالفوا اضطربت حياهتم كام هو 

جيب عىل كل فـرد مـن أفـراد املـسلمني أن ينظـر إىل نفـسه, إن كـان : ًإذا
نفسه أهلية العلم فسئل فعليه أن جييب, وإن كان يعرف مـن نفـسه  يف يرى

أنــــه لــــيس مــــن أهــــل العلــــم فحــــذار أن يــــتكلم بــــام ال علــــم عنــــده, وعليــــه أن 
  .آلية السابقةا يف ًيصمت وأن يسأل أهل العلم كام سمعتم آنفا

  ).٠٠ :٠١ :٤٥٤/٠١(" اهلدى والنور"
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z٣٤x אא 
وال خيرج العبد من اإليـامن إال بجحـود مـا «: علق اإلمام عىل قول صاحب الطحاوية [

 ]:ًقائال» أدخله فيه
قــوهلم  يف يــشري الــشيخ إىل الــرد عــىل اخلــوارج واملعتزلــة« :قــال الــشارح

  .»اب الكبريةبخروجه من اإليامن بارتك
 وأمثــــــال هــــــؤالء اليــــــوم الــــــذين حيكمــــــون عــــــىل مــــــسلمي الــــــبالد :قلــــــت

اإلســـالمية كلهـــا بـــدون اســـتثناء بـــالكفر, ويوجبـــون عـــىل أتبـــاعهم مبـــاينتهم 
ًومفاصلتهم متاما كام فعلت اخلوارج من قبلهم, هداهم اهللا, وغفر للغالة 

  .هذا االنحراف اخلطري يف الذين كانوا السبب
 ).٦٦- ٦٥ص"(نت الطحاويةالتعليق على م"
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z٣٥x א 
 ,باجلامعـة :هبـا اهللا أمـرين بخمـس آمـركم وأنا« :ص اهللا رسول قال...

 اجلامعــة فــارق فمــن ,اهللا ســبيل يف واجلهــاد ,واهلجــرة والطاعــة ,والــسمع
 بـدعوى دعـا ومـن ,يراجـع أن إال ,عنقه من اإلسالم ةربق خلع فقد شرب قيد

 وإن« :قـــال ?وصـــىل صـــام وإن :رجـــل قـــال »جهـــنم ثـــاج مـــن فهـــو اجلاهليـــة
 عبــاد املــؤمنني املــسلمني ســامكم الــذي اهللا بــدعوى فــادعوا ,وصــىل صــام
   »اهللا

 ]:قال اإلمام[
  .صحيح

 ]:ًثم علق قائال[
عنــــق البهيمــــة أو يــــدها  يف جتعــــل, حبــــل يف عــــروة: األصــــل يف  الربقــــة
 نفــسه مــن عــرى  مــا يــشد بــه املــسلم:يعنــي, فاســتعارها لإلســالم, متــسكها

  .قاله ابن األثري, حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه: اإلسالم; أي
, هذا النص من عرشات النصوص التي تدين فرقة التكفـري بالـضالل واخلـروج : قلت

ّففيـــه األمـــر هبـــذه اخلمـــس التـــي مل يقومـــوا بـــيشء منهـــا; فقـــد خرجـــوا عـــن 
لقـــد , بـــل, دواومل جياهـــ. ومل هيـــاجروا, وعـــن الـــسمع والطاعـــة, اجلامعـــة

  !!هاجر بعضهم إىل بالد الكفر لتكفري املسلمني وبخاصة حكامهم
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 مــا قــولكم بمــن :فــإن تعللــوا ونفــوا أن ينطبــق احلــديث علــيهم; ســألناهم
وإن مل يـستحل ذلـك , ترك واحدة من هـذه األوامـر? أيكفـر بـذلك كفـر ردة

م فــــإن أجــــابوا باإلجيــــاب التزمــــوا مــــذهبه! بــــل هــــو معــــرتف بذنبــــه?, بقلبــــه
وكفــروا أنفــسهم بأنفــسهم; ألهنــم البــد أن يعرتفــون , اخلــارج عــن اجلامعــة

ًوإن أجابوا سلبا; ! أهنم خملون بكثري من األوامر من هذه اخلمس وغريها
  !هداهم اهللا, وذلك ما نبغي, فقد نقضوا مذهبهم

  ).١/٤٩٦"(الظمآنصحيح موارد "
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z٣٦x אאאא 
 ]:تعن عبادة بن الصام[
ا رســــــول اهللا " َبايعن ــــــ ــــــسمع والطاعــــــة صَ ِعــــــىل ال ّ رس,  يف ِ رس والي ــــــالع ُ ــــــ ُ

َواملنـشط واملكــره, وعــىل أثرة علينــا, وعىل أن ال ننــازع األمــر أهلــه, َ َ ُ ــ َ ٍ َــِ َ إال [ َ
ًأن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  ُ َ  

ٌبواحـــا, عنـــدكم مـــن اهللاِ فيـــه برهـــان ًُ ا, ال ]َ ـــ, وعـــىل أن نقـــول بـــاحلق أيـــنام كن َّ َ ِّ َ
  ."ٍة الئماهللاِ لوم يف ُنخاف

 ]:قال اإلمام[
 هذا احلديث فوائد ومسائل فقهية كثـرية, تكلـم عليهـا العلـامء يف ثم إن

فــــتح " يف رشوحهــــم, وبخاصــــة مــــنهم احلــــافظ ابــــن حجــــر العــــسقالينيف 
  ."الباري

ًأن فيه ردا رصحيا عىل اخلوارج الذين خرجوا : والذي هيمني منها هنا ً
 اهللا عنـه; فـإهنم يعلمـون دون عىل أمري املؤمنني عـيل بـن أيب طالـب ريض

ًكفــرا بواحــا(أي شــك أو ريــب أنــه مل يــروا منــه  , ومــع ذلــك اســتحلوا قتالــه )ً
دمه هو ومن معه من الصحابة والتابعني, فاضـطر ريض اهللا عنـه لقتـاهلم وسفك 

واستئصال شأفتهم, فلم ينج منهم إال القليل, ثم غدروا به ريض اهللا عنه كام هو 
اإلســــالم ســــنة ســــيئة, وجعلــــوا  يف املقــــصود أهنــــم ســــنواو.التــــاريخ يف معــــروف
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ًاخلــــروج عــــىل حكــــام املــــسلمني دينــــا عــــىل مــــر الزمــــان واأليــــام, رغــــم حتــــذير 
  .)١(" اخلوارج كالب النار".ص أحاديث كثرية, منها قوله يف منهمصالنبي

ًورغـــم أهنـــم مل يـــروا كفـــرا بواحـــا مـــنهم, وإنـــام مـــا دون ذلـــ   ك مـــن ظلـــم ً
  .وفجور وفسق

, فقد نبتـت نابتـة مـن الـشباب −  والتاريخ يعيد نفسه كام يقولون− واليوم
ًالـدين إال قلـيال, ورأوا أن احلكـام ال حيكمـون بـام  يف املسلم, مل يتفقهوا

ًأنــــزل اهللا إال قلــــيال, فــــرأوا اخلــــروج علــــيهم دون أن يستــــشريوا أهــــل العلــــم 
سـفكوا ًوالفقه واحلكمـة مـنهم, بـل ركبـوا رؤوسـهم, وأثـاروا فتنـا عميـاء, و

مــرص, وســوريا, واجلزائــر, وقبــل ذلــك فتنــة احلــرم املكــي, فخــالفوا  يف الــدماء,
ًبذلك هذا احلديث الصحيح الـذي جـرى عليـه عمـل املـسلمني سـلفا وخلفـا إال  ً

  .اخلوارج
أولئك الشباب من هو خملص يبتغـي  يف وملا كان يغلب عىل الظن أن

َوجه اهللا, ولكنه شبه لـه األمـر أو غـرر بـه ِّ نـا أريـد أن أوجـه إلـيهم نـصيحة  فأ;ُـ
  .وتذكرة, يتعرفون هبا خطأهم, ولعلهم هيتدون

ــــــه املــــــسلم مــــــن األحكــــــام منــــــوط : فــــــأقول مــــــن املعلــــــوم أن مــــــا أمــــــر ب
bäÛa@óÜÇ@ë@@@@@﴿: حتى ما كان من أركان اإلسـالم, قـال تعـاىلباالستطاعة; 

@@@@@@ýîj@éîÛg@Êbİna@åß@oîjÛa@wy﴾) ن فـال  وهـذا مـن الوضـوح بمكـا)٩٧:آل عمران
  .حيتاج إىل تفصيل

                                                 
   ].منه). [٩٠٨ و٩٠٦ ("الروض النضري"و ,)٣٥٥٤ ("املشكاة" يف وهو خمرج )١(



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ١٢١ 

  :والذي حيتاج إىل التفصيل; إنام هو التذكري بحقيقتني اثنتني
 يتطلب تربية النفس عىل −  من أي نوع كان− أن قتال أعداء اهللا: األوىل

  :ص اخلضوع ألحكام اهللا واتباعها; كام قال
  .)١(»طاعة اهللا يف املجاهد من جاهد نفسه«

 الـــذي ;املـــادي والـــسالح احلـــريبأن ذلـــك يتطلـــب اإلعـــداد : واألخـــرى
ánÈİna@bß@á@aë†Çcë@﴿: ُينكأ أعداء اهللا; فإن اهللا أمر به أمـري املـؤمنني فقـال

@@åßë@ñìÓ@åß@@@@@@@á×ë†Çë@a@ë†Ç@éi@æìjçŠm@Ýî̈ a@Âbi‰﴾) واإلخـالل  .)٦٠:األنفـال
بذلك مع االستطاعة; إنام هو من صفات املنافقني, ولذلك قال فيهم رب 

c@ìÛëñŞ†ŽÇ@éÛ@aë†Çþ@xëŠ﴿ :العاملني ä@aë…a‰﴾)٤٦:التوبة(.  
ًوأنـــا اعتقـــد جازمـــا أن هـــذا اإلعـــداد املـــادي ال يـــستطيع اليـــوم القيـــام بـــه 

, وعليــه; −  كــام هــو معلــوم− مجاعــة مــن املــؤمنني دون علــم مــن حكــامهم
العهـــد  يف فقتـــال أعـــداء اهللا مـــن مجاعـــة مـــا ســـابق ألوانـــه, كـــام كـــان األمـــر

العهـــد املـــدين; وهـــذا هـــو مقتـــىض  يف ا بـــه إالاملكـــي, ولـــذلك; مل يـــؤمرو
  .)٢٨٦:البقرة(﴾bèÈë@üg@bÐã@a@ÑÜØí@ü﴿: النص الرباين

 لــرب وعليــه; فــإين أنــصح الــشباب املــتحمس للجهــاد, واملخلــص حقــا
أن يلتفتــوا إلصــالح الــداخل, وتأجيــل االهــتامم باخلــارج الــذي ال : العبــاد

ًحيلــة فيــه, وهــذا يتطلــب عمــال دؤوبــا, ً وزمنــا طــويال; لتحقيــق مــا أســميه بـــ ً
; فـــإن القيـــام هبـــذا ال يـــنهض بـــه إال مجاعـــة مـــن العلـــامء )التـــصفية والرتبيـــة(

                                                 
 ].منه). [٥٤٩("الصحيحة" )١(
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 يف هــــذا الزمــــان, وبخاصــــة يف األصــــفياء, واملــــربني األتقيــــاء, فــــام أقلهــــم
  !اجلامعات التي خترج عىل احلكام

وقد ينكر بعضهم رضورة هـذه التـصفية, كـام هـو واقـع بعـض األحـزاب 
إلســالمية, وقــد يــزعم بعــضهم أنــه قــد انتهــى دورهــا, فــانحرفوا إىل العمــل ا

الـــسيايس أو اجلهـــاد, وأعرضـــوا عـــن االهـــتامم بالتـــصفية والرتبيـــة, وكلهـــم 
ًذلـــك, فكـــم مـــن خمالفـــات رشعيـــة تقـــع مـــنهم مجيعـــا بـــسبب  يف وامهـــون

ـــــه  ـــــد والتلفيـــــق, الـــــذي ب اإلخـــــالل بواجـــــب التـــــصفية, وركـــــوهنم إىل التقلي
اخلروج عىل احلكام; ولو : وهذا هو املثال! ًريا مما حرم اهللايستحلون كث

  .مل يصدر منهم الكفر البواح
نحـــــن ال ننكـــــر أن يكـــــون هنـــــاك بعـــــض احلكـــــام جيـــــب : ًوختامـــــا أقـــــول

 اخلروج عليهم; كذاك الذي كـان أنكـر رشعيـة صـيام رمـضان, واألضـاحي
ؤالء عيد األضحى, وغريذلك ممـا هـو معلـوم مـن الـدين بالـرضورة, فهـيف 

  .جيب قتاهلم بنص احلديث, ولكن برشط االستطاعة كام تقدم
لكـــن جماهـــدة اليهـــود املحتلـــني لـــألرض املقدســـة, والـــسافكني لـــدماء 
املسلمني أوجب من قتال مثل ذاك احلاكم من وجوه كثرية, ال جمال اآلن 
لبياهنــا, مــن أمههــا أن جنــد ذاك احلــاكم مــن إخواننــا املــسلمني, وقــد يكــون 

 عنــــه غــــري راضــــني, فلــــامذا ال − أو عــــىل األقــــل الكثــــري مــــنهم − مجهــــورهم
جياهــد هــؤالء الــشباب املــتحمس اليهــود, بــدل جماهــدهتم لــبعض حكــام 

أظـن أن سـيكون جـواهبم عـدم االسـتطاعة بـاملعنى املـرشوح ! املسلمني?
 مع − ًسابقا, واجلواب هو جوابنا, والواقع يؤكد ذلك; بدليل أن خروجهم
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دى مل يثمـــر − تعـــذر إمكانـــه ـــشـــيئا ســـوى ســـفك الـــدماء س ُ  مـــع − واملثـــال ! ً
  !.َّاجلزائر, فهل من مدكر? يف ً ال يزال ماثال− األسف الشديد

 ).١٢٤٣- ٧/٢/١٢٣٧"(الصحيحة"
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z٣٧x א?? 
ما القاعدة التفريـق بـني كفـر دون كفـر, كـام قـال ابـن عبـاس للـذين مل حيكمـوا بـام : سؤال

 ن كفر, ما القاعدة التفريق بني هذا?أنزل اهللا كفر دو
 هـــو هـــذا الكفـــر االعتقـــادي والكفـــر العمـــيل, الكفـــر االعتقـــادي :الـــشيخ
قلبه كفر اعتقادي فهذا الذي خيرج عن امللة, مـن  يف العميل, فمن قاموالكفر 

ذاتـــه كفـــر عمـــيل عملـــه خيـــالف اعتقـــاده فهـــذا هـــو الكفـــر الـــدون الـــذي ال  يف قـــام
  .يكفر به

كـام : يقة بعـض الـيشء جيـب عـىل احلـارضين أن يعرفوهـاوهنا نقطة دق
النفـــاق نفاقـــان, اليـــوم يطـــرح بـــني .. أن الكفـــر كفـــران كـــذلك النفـــاق نفاقـــان

ًالناس الكفر كفران لكن ال يطرح النفاق نفاقـان, وهـذا أمـر هـام أيـضا, مـن 
  نفسه الكفر فهو كافر كفر اعتقادي, صحيح?  يف أضمر

   .نعم :مداخلة

ًأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأن حممــدا رســول اهللا : و يقــول ولكــن هــ:الــشيخ
ًوقــد يـــصوم مــع املـــسلمني إىل آخــره هـــذا مـــن متــام نفاقـــه, فهــو كـــافر باطنـــا 
ًمــسلم ظــاهرا, مفهــوم إىل هنــا أظــن? الكفــر العمــيل مــع الكفــر االعتقــادي 
ًعىل العكس متامـا, الكـافر عمليـا اعتقـاده حـسب اإليـامن الـصحيح, لكـن  ً

لكافر, املنافق عىل عكس عمله عمل املسلمني لكن اعتقاده عمله عمل ا
اعتقـــاد الكـــافرين, فاملـــسلم الـــذي يكـــون اعتقـــاده اعتقـــاد املـــسلمني لكـــن 
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عمله عمل الكافرين هذا ال يكفر; ألن اعتقاده اعتقـاد املـسلمني أمـا عملـه 
فعمـــــل الكـــــافرين, فـــــإذا عرفنـــــا هـــــذا التفـــــصيل انتهينـــــا مـــــن مـــــشكلة تكفـــــري 

بني «: ٍلكوم باأللوف املؤلفة, وحينئذ نعرف قوله عليه السالماملسلمني با
 فمن ترك الصالة فقد كفـر, هـذا »الرجل وبني الكفر أو الرشك ترك الصالة

ًإما أن يكون كفره اعتقاديا, وإما أن يكـون كفـره عمليـا, متـى يكـون هـذا أو  ً
 يف فهذا? إذا عرفنا منه بطريقة أو بأخرى أنه يؤمن برشعية الصالة ويعـرت

قلبــه مــع  يف اهللا يتــوب علينــا فهــذا مــؤمن: قــرارة نفــسه بخطئــه مــع اهللا ويقــول
عمله; ألن الكفار ال يصلون, فهذا هو  يف املسلمني لكن هو مع الكافرين

  .الفرق بني الكفر االعتقادي والكفر العميل
  ) طريق اإلسالم٠٠ :١٧ :٥٨/ ٥٤٧" ( اهلدى والنور"
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z٣٨x ؟א 
  ]:ص  اهللاقال رسول[

إن , وسبعني ملـة وأال إن من قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا عىل ثنتني«
 واحـدة, والنـار يف سـبعون و ثنتـان,سـبعني وهذه امللة ستفرتق عـىل ثـالث

  .»هي اجلامعة, واجلنةيف 
 ]:قال اإلمام[

 عـن سـلف عـىل ًلـذلك تتـابع العلـامء خلفـا, واحلديث ثابت ال شك فيـه
 إنـه حـديث " :" املـستدرك "أول كتابـه  يف ه حتى قال احلاكماالحتجاج ب

 إال بعـــض مـــن ال يعتـــد , قـــد طعـــن فيـــهًال أعلـــم أحـــدا و"األصـــول  يف كبـــري
  أمثـال الكـوثري الـذي سـبق أن أرشنـا إىل يشء مـن تنطعـه,شذوذه وبتفرده

 التـــــي لـــــيس فيهـــــا الزيـــــادة ,حتاملـــــه عـــــىل الطريـــــق األوىل هلـــــذا احلـــــديثو
أنـــس  و حـــديث معاويـــةً بـــل متجـــاهالً جـــاهال,"النـــار  يف لهـــا ك" :املتقدمـــة

ليتــه مل يقتــرص عــىل ذلــك إذن ملــا  و.عــىل كثــرة طرقــه عــن أنــس كــام رأيــت
هـــو  و أال,لكنـــه دعـــم رأيـــه بالنقـــل عـــن بعـــض األفاضـــل, وًالتفتنـــا إليـــه كثـــريا

القواصـم  و العواصـم" :كتابـه يف ذكر أنـه قـال, والعالمة ابن الوزير اليمني
 فإهنــا زيــادة "النــار إال واحــدة  يف  كلهــا" إيــاك أن تغــرت بزيــادة " :صه مــا نــ"

 إن :قــد قــال ابــن حــزم, و وال يبعــد أن تكــون مــن دســيس املالحــدة,فاســدة
  ."هذا احلديث ال يصح 
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 " يف  ثم أوقفني بعض الطالب,وقفت عىل هذا التضعيف منذ سنوات
  اجلامعة اإلسالمية

 قـال ابـن " ):٢/٥٦( "فـتح القـدير  "تفـسريه  يف  عىل قـول الـشوكاين"
 مروي من طرق ,سبعني وحديث افرتاق األمم إىل بضعو: تفسريه يف كثري

النـار  يف  أمـا زيـادة كوهنـا:قلت. انتهى. موضع آخر يف  قد ذكرناها,عديدة
 إهنـا : بـل قـال ابـن حـزم,!)( فقد ضعفها مجاعة من املحدثني "إال واحدة 
 فـإين ال " ... مجاعـة" :أشار إليهم بقولهال أدري من الذين  و."موضوعة 
 بل إن اجلامعة قد , من املحدثني املتقدمني ضعف هذه الزيادةًأعلم أحدا
, أما ابن حزم فال أدري أين ذكر ذلك, وقد سبق ذكر أسامئهم وصححوها

قـــد  و"النحـــل  وامللـــل يف  الفـــصل"كتابـــه  يف أول مـــا يتبـــادر للـــذهن أنـــهو
 فـابن ,فلـم أعثـر عليـه ثـم إن النقـل عنـه خمتلـفقلبـت مظانـه , ورجعت إليـه

, " إهنـــا موضـــوعة" :الـــشوكاين قـــال عنـــه, و" ال يـــصح " :الـــوزير قـــال عنـــه
 فهـو مـردود , فإن صح ذلك عن ابـن حـزم,شتان بني النقلني كام ال خيفىو

  :من وجهني
 فــال , أن النقــد العلمــي احلــديثي قــد دل عــىل صــحة هــذه الزيــادة:األول

  .فهاعربة بقول من ضع
 ,أعلــــم باحلــــديث مــــن ابــــن حــــزم و أن الــــذين صــــححوها أكثــــر:واآلخــــر

 فال ينبغـي أن حيـتج ,النقد يف هو معروف عند أهل العلم بتشدده والسيام
 فكالمه ,أما ابن الوزيرو! ?به إذا تفرد عند عدم املخالفة فكيف إذا خالف

 بــل ,الزيــادة مــن جهــة إســنادها يف الــذي نقلــه الكــوثري يــشعر بأنــه مل يطعــن
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ما كـان كـذلك فـال ينبغـي اجلـزم بفـساد املعنـى المكـان , ومن حيث معناها
كيـف يـستطاع اجلـزم , وتوجيهه وجهة صاحلة ينتفي به الفساد الـذي ادعـاه

العلــــامء مــــن خمتلــــف الطبقــــات  وبفــــساد معنــــى حــــديث تلقــــاه كبــــار األئمــــة
 وإن ممـــا يؤيـــد مـــا !ً هـــذا يكـــاد يكـــون مـــستحيال,رصحـــوا بـــصحته وبـــالقبول

  :كرته أمرينذ
 ,كتــاب آخـر لــه قــد صـحح حــديث معاويــة هــذا يف  أن ابـن الــوزير:األول

 فقد "الذب عن سنة أيب القاسم  يف  الروض الباسم" :هو كتابه القيم وأال
ـــــه فـــــصال ـــــشيعة يف  خاصـــــاًعقـــــد في ـــــذين طعـــــن فـــــيهم ال ردوا  والـــــصحابة ال

 يف ديـــث فـــرسد مـــا لـــه مـــن األحا,مـــنهم معاويـــة ريض اهللا عنـــه, وأحـــاديثهم
كتب السنة مع الشواهد من طريق مجاعة آخرين من الصحابة مل تطعن فيه 

   ! فكان هذا احلديث منها,الشيعة
 أن بعــض املحققــني مــن العلــامء اليامنيــني ممــن نقطــع أنــه :األمــر اآلخــر

 قد تكلم عىل ,هو الشيخ صالح املقبيل و أال,وقف عىل كتب ابن الوزير
قــد ذكــر فيــه أن بعــضهم , ومعنــاه و ثبوتــههــذا احلــديث بكــالم جيــد مــن جهــة

أنــت إذا تأملــت , وضــعف هــذا احلــديث فكأنــه يــشري بــذلك إىل ابــن الــوزير
إنــام مــن , وكالمــه وجدتــه يــشري إىل أن التــضعيف مل يكــن مــن جهــة الــسند

أرى أن أنقل خالصة كالمه املشار إليه ملـا فيـه مـن , وقبل استشكال معناه
 إيثار احلق عىل اآلباء يف  العلم الشامخ"يف  قال رمحه اهللا تعاىل. الفوائد

 ,سـبعني فرقـة و حديث افرتاق األمـة إىل ثـالث" ):٤١٤ص ( "املشايخ و
ثم  (,حاصل معناها يف  بحيث ال يبقى ريبةًرواياته كثرية يشد بعضها بعضا
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حــديث ابــن عمــرو بــن العــاص الــذي أشــار إليــه , وذكــر حــديث معاويــة هــذا
 يف  كلها" :قوله يف اإلشكالو:) رتمذي ثم قالحسنه ال واحلافظ العراقي

ـــوا , و فمـــن املعلـــوم أهنـــم خـــري األمـــم,"النـــار إال ملـــة  أن املرجـــو أن يكون
الثـــور  يف ســـائر األمـــم كالـــشعرة البيـــضاء يف  مـــع أهنـــم,نـــصف أهـــل اجلنـــة

 فـبعض النـاس ? فكيف يتمشى هـذا,األسود حسبام رصحت به األحاديث
بعــضهم تــأول  و. هــي زيــادة غـري ثابتــة:لقــا, وضــعف هــذه اجلملـة يف تكلـم
مــن املعلــوم أن لــيس املــراد مــن الفرقــة الناجيــة أن ال يقــع و: قــال. الكــالم

 يف  إنـام الكـالم,فضالء الـصحابة يف  فإن ذلك قد كان,منها أدنى اختالف
إذا حققت ذلـك فهـذه البـدع , وخمالفة تصري صاحبها فرقة مستقلة ابتدعها

فــيام يرتتــب عليــه عظــائم املفاســد ال تكــاد , ولمهــامت املــسائ يف الواقعــة
التــأم  ولكنهــا مل ختــص معينــا مــن هــذه الفــرق التــي قــد حتزبــت, وتنحــرص

  .خالف آخرون بحسب مسائل عديدة وبعضهم إىل قوم
 ,خاصــــة و إن النــــاس عامــــة" :ثــــم أجــــاب عــــن اإلشــــكال بــــام خالصــــته

نحـــوهم  والـــسوقة والفالحـــني والعبيـــد و كالنـــساء,فالعامـــة آخـــرهم كـــأوهلم
بــــراءة آخــــرهم مــــن  يف  فــــال شــــك,يشء يف ممــــن لــــيس مــــن أمــــر اخلاصــــة

  .االبتداع كأوهلم
 بلـغ, وجعلهـا نـصب عينيـه و فمـنهم مبتـدع اخـرتع البدعـة,و أما اخلاصة

 ثـم ,الـسنة وجعلهـا أصـال يـرد إليهـا رصائـح الكتـاب, وتقويتها كل مبلغيف 
فرعـــوا  و بدعتـــهربـــام جـــددوا, والتعـــصب والفقـــه يف تبعـــه أقـــوام مـــن نمطـــه

هـؤالء هـم املبتدعـة  ولكنـه إمـامهم املقـدم, ومحلـوه مـا مل يتحملـه وعليها
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şŠč‚flmflë@Žž‰þa@şÕfl’äflmflë@Žéžäčß@flæžŠİÐflnflí@ŽpaflëbflàŞÛa@Ž…bØflm@@@@@@@@@@@@﴿هـو يشء كبـري , وحقـا
a₣†flç@ŽÞbfljčvÛa﴾)ــرمي , نفــي إقــداره املكلــف, و كنفــي حكمــة اهللا تعــاىل,)٩٠:م

! أخواهتن, وال تقبح منه ويفعل سائر القبائح, و ما ال يطاقككونه يكلفو
ال نـدري بأهيـا , وحقائقهـا مجيعهـا عنـد اهللا تعـاىل, ومنها ما هو دون ذلكو

  .سبعني فرقة ويصري صاحبها من إحدى الثالث
 قـــــوى ســـــوادهم بالتـــــدريس ونـــــارصهم وومـــــن النـــــاس مـــــن تبـــــع هـــــؤالء

تلك األبحـاث  يف قد دسو, لكنه عند نفسه راجع إىل احلق, والتصنيفو
 أو , ولعلـه ختيـل مـصلحة دنيئـة,مواضع لكن عـىل وجـه خفـي يف نقوضها

ربــام بلغــت األذيــة إىل  وعرضــه يف إيــذاؤهم لــه وعظــم عليــه انحطــاط نفــسه
 يف  وختــــبط,عـــىل اجلملـــة فالرجـــل قــــد عـــرف احلـــق مـــن الباطـــل و.نفـــسه

ب بظــاهر  إمــا أن حيــرشه مــع مــن أحــ, وحــسابه عــىل اهللا ســبحانه,تــرصفاته
مــا تكــاد جتــد أحــدا مــن هــؤالء النظــار إال قــد فعــل , و أو يقبــل عــذره,حالــه
ذلـك ألنـه ال , و فلـربام مل يقـع خـربهم بمكـان,اهللا كثري و لكن رشهم,ذلك

, يفطــن لتلــك اللمحــة اخلفيــة التــي دســوها إال األذكيــاء املحيطــون بالبحــث
دة أن يعلمـوا أن ليس بكبري فائـ, وقد أغناهم اهللا بعلمهم عن تلك اللمحةو

  .اهللا املستعان و.الرجل كان يعلم احلق وخيفيه
,  للهجوم عىل احلقائقئال هي, وومن الناس من ليس من أهل التحقيق

 من غثـاء ًحفظ كثريا, وعرف أوائل األبحاث, وكالم الناس يف قد تدربو
قـــد يكـــون ذلـــك , وبينهـــا حائـــل ولكـــن أرواح األبحـــاث بينـــه ومـــا حـــصلوه
هـؤالء  و.النفـوس يف االكتفاء والرضا عن الـسلف لـوقعهمو لقصور اهلمة
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,  فإهنم مل حيظوا بخصيـصة اخلاصـة,ًاألرذلون قدرا, وًهم األكثرون عددا
, ً فالقـــــسم األول مـــــن اخلاصـــــة مبتدعـــــة قطعـــــا,ال أدركـــــوا ســـــالمة العامـــــةو
  .الثالث له حكم االبتداع, والثاين ظاهره االبتداعو

 أقبلــوا ,قليــل مــن اآلخــرين, وألولــنيومــن اخلاصــة قــسم رابــع ثلــة مــن ا
 أقــدموا, وســكتوا عــام ســكتا عنــه, وعــىل الكتــاب والــسنة وســاروا بــسريها

حيـاة , وكـان هتمهـم الـسالمة, وأحجموا هبام وتركوا تكلـف مـاال يعنـيهمو
قـــرة عـــني أحـــدهم تـــالوة كتـــاب اهللا , والـــسنة آثـــر عنـــدهم مـــن حيـــاة نفوســـهم

معرفــة , والتفــسريات املرويــة وربيــةفهــم معانيــه عــىل الــسليقة الع, وتعــاىل
  .ًحكام وًثبوت حديث نبوي لفظا

 ,إلــيهم العامــة بــأرسهم, وهــم الفرقــة الناجيــة, وًفهــؤالء هــم الــسنية حقــا
 بحـسب علمـه بقـدر ,ومن شاء ربك من أقـسام اخلاصـة الثالثـة املـذكورين

  .نياهتم وبدعتهم
ــــا لــــك هــــو  و مل يلزمــــك الــــسؤال املحــــذور,إذا حققــــت مجيــــع مــــا ذكرن

, ًحــــديثا وً هــــم العامــــة قــــديامً ألن األكثــــر عـــددا,اهلـــالك عــــىل معظــــم األمــــة
كـذا , ولعـل القـسمني األوسـطني, واألعصار املتقدمـة يف كذلك اخلاصةو

ســــلك  يف  تنقــــذهم رمحــــة ربــــك مــــن النظــــام,مــــن خفــــت بدعتــــه مــــن األول
 لكنا ,رمحة ربك أوسع لكل مسلم, واالبتداع بحسب املجازاة األخروية

إن  وأن أفــراد الفــرق املبتدعــة, و عــىل مقتــىض احلــديث ومــصداقةتكلمنــا
كثرت الفرق فلعله ال يكون جمموع أفرادهم جزءا من ألف جزء من سائر 
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 فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقـضة احلـديث ألحاديـث فـضائل :املسلمني
  ."األمة املرحومة 

 يــدل هــو كــالم متــني, وهــذا آخــر كــالم الــشيخ املقــبيل رمحــه اهللاو: قلــت
منــــه تعلــــم ســــالمة احلــــديث مــــن , وعــــىل علــــم الرجــــل وفــــضله ودقــــة نظــــره

 .إعاللــــه إيــــاه يف اإلشــــكال الــــذي أظــــن أنــــه عمــــدة ابــــن الــــوزير رمحــــه اهللا
, احلمد هللا عىل أن وفقنا لإلبانة عن صحة هذا احلديث من حيث إسنادهو
  .إزالة الشبهة عنه من حيث متنهو

 يف عـــىل كـــالم ألحـــد الكتـــابثـــم وقفـــت .و هـــو املوفـــق ال إلـــه إال هـــو
 صــــحة هــــذا )٩٠ص ( " أدب اجلــــاحظ "كتابــــه  يف العــــرص احلــــارض ينكــــر

 ولـو صـح هـذا احلـديث " : فهو يقول!احلديث للدفاع عن شيخه اجلاحظ
 إذ يــسجل عــىل أغلبيتهــا ;لكــان نكبــة كــربى عــىل مجهــور األمــة اإلســالمية

وجـه مـانعي   يفلو صح هذا احلديث ملا قام أبو بكر واجلحيم يف اخللود
 إىل آخــر كالمــه الــذي يغنــي حكايتــه " ...حالــة ردة يف الزكــاة معتــربا إيــاهم

 لوضـــوح بطالنـــه الســـيام بعـــد قـــراءة كـــالم الـــشيخ ,عـــن تكلـــف الـــرد عليـــه
  .املقبيل املتقدم
إنـام , واحلـديث يف  لـيس لـه أصـل"اجلحيم  يف  اخللود"عىل أن قوله 

 يف يتخـــذ ذلـــك ذريعـــة للطعـــنأورده الكاتـــب املـــشار إليـــه مـــن عنـــد نفـــسه ل
  .احلمد هللا عىل توفيقه وهو سامل من ذلك كله كام بينا و.احلديث

  ).٤١٤- ٤٠٨، ١/١/٤٠٤"(الصحيحة"
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  ]:ص  اهللاقال رسول[

  .»تعاىل ال يقبل توبة عبد كفر بعد إسالمه  وإن اهللا تبارك«
 ]:قال اإلمام[

 مــن طريــق أيب قزعــة البــاهيل عــن )٣ و٥/٢ و٤/٤٤٦(أخرجــه أمحــد 
هـذا إسـناد و: قلـت.  فـذكره:ص قـال النبـي :حكيم بن معاوية عن أبيه قال

يف لفــظ  و.اســم أيب قزعــة ســويد بــن حجــري, و رجالــه كلهــم ثقــات,صــحيح
تابعـه عليـه  و." ال يقبل اهللا عز وجل من أحد توبـة أرشك بعـد إسـالمه " :له

أخرجـه . " توبـة ":  مكـان" عمـال " : إال أنـه قـال,بـههبز بن حكيم عـن أبيـه 
فيهـا مـا , وروايته عـن أبيـه يف  السيام,هبز ثقة حجةو: قلت. )٥/٥(أمحد 

ذلـك  يف  فهي,يزيل اإلشكال الوارد عىل ظاهرها, ويفرس رواية أيب قزعة
aëŽ…afl…ž‹a@ŞáŽq@žáèčãbfl¹g@fl†žÈfli@aëŽŠÐ×@flåíč̂@@@@@@﴿ :كقوله تعـاىل Ûa@Şæg@@žáŽèŽnfližìflm@flÝfljÔŽm@åÛ@aĆŠÐ×@﴾) آل

  .)٩٠:عمران
 ألهنا بظاهرها خمالفة ملا هو ,ولذلك أشكلت عىل كثري من املفرسين

مــن األدلــة عــىل ذلــك , ومعلــوم مــن الــدين بالــرضورة مــن قبــول توبــة الكــافر
 ]كيف هيدي اهللا قوما كفروا بعـد إيامهنـم[ :قوله تعاىل قبل اآلية املذكورة

Ûaflë@čéÜÛa@òfläžÈÛ@žáèžîÜflÇ@Şæc@žáŽçŽúeflŒflu@Ùč÷Ûžëc@@@@@L´čÈflàžuc@bŞäÛaflë@čòØčöłflà@@@@@@﴿ :إىل قولـه
@bflèîčÏ@flåíč†čÛbflNNN ﴾إىل قولـه: ﴿@@@@@@@@@@@@a@ŞæhÏ@aìŽzÜž•cflë@ÙčÛfl‡@č†žÈfli@åčß@aìŽibflm@flåíč̂ Ûa@üg
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@áîčyŞ‰@ć‰ìÐË﴾) التوفيـق بـني  يف رسين فاضـطربت أقـوال املفـ)٨٩ - ٨٧: آل عمران
إنــام , وإزالــة اإلشــكال عــىل أقــوال كثــرية ال جمــال لــذكرها اآلن واآليتــني,

 فإهنــا كــام فــرست روايــة أيب قزعــة فهــي ,أذكــر منهــا مــا تأيــد بروايــة هبــز هــذه
 :احلـديث يف فكـام أن معنـى قولـه. تزيـل اإلشـكال عنهـا وأيضا تفرس اآليـة

 ألن ,أثناء كفـره يف ي توبته من ذنب أ,»ال يقبل توبة عبد كفر بعد إسالمه«
flo×flŠž‘c@žåč÷Û@﴿ :الــرشك حيبطــه كــام قــال تعــاىل, والتوبــة مــن الــذنب عمــل

ÙÜflàflÇ@ŞåİfljžzflîÛ﴾)ــر flÝfljÔŽm@åÛ@@﴿ :اآليــة يف  فكــذلك قولــه تعــاىل)٦٥: الزم
žáŽèŽnfližìflm﴾ليس من كفرهم, و, أي من ذنوهبم.  

 للعالمـة " تفـسري روح املعـاين " يف  فجـاء,وهبذا فرسها بعض السلف
 " : مــا نــصه بعــد أن ذكــر بعــض األقــوال املــشار إليهــا)٦٢٤ /١(اآللــويس 

إنــــام هــــي عــــن ذنــــوب كــــانوا , و إن هــــذه التوبــــة مل تكــــن عــــن الكفــــر:قيــــلو
,  فـردت علـيهم لـذلك, فتابوا عنها مع إرصارهم عـىل الكفـر,يفعلوهنا معه

النصارى  و هؤالء اليهود:لية قالعن أيب العا )١(يؤيده ما أخرجه ابن جريرو
 ثـم ذهبـوا يتوبـون مـن , بـذنوب أذنبوهـاً ثم ازدادوا كفرا,كفروا بعد إيامهنم

,  ولـو كـانوا عـىل اهلـدى قبلـت, فلم تقبـل تـوبتهم,كفرهم يف تلك الذنوب
هــذا هــو الــذي اختــاره إمــام املفــرسين ابــن و: قلــت. "لكــنهم عــىل ضــاللة و

  .تبرص وبيان ع كالمه من أراد زيادة فلرياج,جرير رمحه اهللا تعاىل
  ).١٠١- ٦/١/٩٩"(الصحيحة"

                                                 
 مـــن طــــرق عـــن داود بــــن أيب هنـــد عــــن أيب )٧٣٨١ − ٧٣٧٦ رقــــم ٦/٥٧٩(تفـــسريه  يف أخرجـــه )١(

 ].منه [. فتنبه,السياق املذكور لفقه اآللويس من جمموع الطرق, والعالية بنحوه
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z٤٠x  
ِكان رجل من األنصار أسلم; ثم ارتد وحلق بالرشك" َِ َ َّ َ َ ثم تندم, فأرسل ;ٌ َّ ََ

ه ِإىل قوم ــ ُسلوا رســول اهللا : ِ ــ ُ هــل لــه مــن توبــة? فجــاء قومه إىل رســول :صَ ــ ُ ٍ
ه أم:  فقــالواصاهللا  َإن فالنــا قــد ندم, وإن ــَ ّ ــ َِ ً ٍهــل لــه مــن توبــة? : َرنــا أن نــسألكَّ

ć‰ìÐË@@﴿: إىل قولـه﴾ žáèčãbfl¹g@fl†žÈfli@aëŽŠÐ×@bĆßžìÓ@ŽéÜÛa@ðč†žèflí@flÑžî×NNN@@@@@@@@@@@@﴿ :فنزلـت
áîčyŞ‰﴾)فأسلم;]ُقومه[ِ , فأرسل إليه )٨٩- ٨٦:آل عمران َ َ".  

  ]:قال اإلمام[

 آل( يف  وهــــي,ولــــتامم الفائــــدة ال بــــد مــــن ذكــــر اآليــــات األربــــع بتاممهــــا
@×Şæc@aëŽ†èfl‘flë@žáèčãbfl¹g@fl†žÈfli@aëŽŠÐ×@bĆßžìÓ@ŽéÜÛa@ðč†žèflí@flÑžî@@@@@@@@@@@@@@@﴿ :)٨٩ــ− ٨٦:عمـران

@@@@@@@@@@@@Şæc@žáŽçŽúeflŒflu@Ùč÷Ûžëc@L č́àčÛbÄÛa@flâžìÔÛa@ðč†žèflí@ü@ŽéÜÛaflë@ŽpbfläğîfljÛa@ŽáŽçõbfluflë@ĞÕfly@flÞìŽŞŠÛa
@@@čòØčöłflàÛaflë@čéÜÛa@òfläžÈÛ@žáèžîÜflÇ@Žlafl̂ flÈÛa@ŽáŽèžäflÇ@ŽÑÐfl‚Ží@ü@bflèîčÏ@flåíč†čÛbfl@L č́Èflàžuc@bŞäÛaflë

@@@@@@@@@@@@@@áîčyŞ‰@ć‰ìÐË@a@ŞæhÏ@aìŽzÜž•cflë@ÙčÛfl‡@č†žÈfli@åčß@aìŽibflm@flåíč̂ Ûa@üg@LæëŽŠÄäŽí@žáŽç@üflë﴾. 
fl¹g@fl†žÈfli@aëŽŠÐ×@flåíč̂@@@@@@  ﴿:وال ينايف ذلك قوله تعاىل بعدها Ûa@Şæg@@@@aëŽ…afl…ž‹a@ŞáŽq@žáèčãb

@@@@@@@ć‰bÐ×@žáŽçflë@aìŽmbflßflë@aëŽŠÐ×@flåíč̂ Ûa@Şæg@LæìÛfŞšÛa@ŽáŽç@Ùč÷Ûžëcflë@žáŽèŽnfližìflm@flÝfljÔŽm@åÛ@aĆŠÐ×
@ćáîčÛc@ćlafl̂ flÇ@žáŽèÛ@Ùč÷Ûžëc@čéči@ôfl†flnÏa@ìÛflë@bĆjflçfl‡@ž‰þa@ŽõžÝğß@áčçč†flyc@žåčß@flÝfljÔŽí@åÜÏ@bflßflë@

@@åíŠč•bŞã@åğß@áŽèÛ﴾)  لـن تقبـل تـوبتهم : ذلـك; ألن املقـصود .)٩١،  ٩٠:آل عمـران
afl‡g@óŞnfly@čpbfl÷ğîŞÛa@flæìÜflàžÈflí@flåíč̂@@@@@@@@﴿ :عند املامت كام قال تعاىل ÜčÛ@òfližìŞnÛa@čoflžîÛflë
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@@@@@@@@@Žàflí@flåíč̂ Ûa@üflë@flæŁa@ŽožjŽm@ïğãg@flÞbÓ@ŽpžìflàÛa@ŽáŽçfl†flyc@flŠflšfly@@@@@@@Ùč÷Ûžëc@ć‰bÐ×@žáŽçflë@flæìŽmì
bĆàîčÛc@bĆiafl̂ flÇ@žáŽèÛ@bflãž†flnžÇc﴾)١٨:النساء(.  

  .قاله احلافظ ابن كثري
  ).١٨٧- ١٨٦، ٧/١/١٨٤"(الصحيحة"
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z٤١x ،אאאא
אאאאא

א 
 قرار واالستحالل?ما الفرق بني اإل: سؤال
  ً عفوا اإلقرار واالستحالل?:الشيخ
  . واالستحالل:امللقي
ًفــرق كبــري جــدا, اإلقــرار أن يــرى الــيشء ويقــره واقعيــا, ولكــن  يف :الــشيخ ً
: قولـه عليـه الـسالم: ًمـثال. أقـرهقرارة قلبه غري مقـر هبـذا الـذي  يف قد يكون

بلـسانه, فـإن مل يـستطع ًمن رأى منكم منكرا فليغريه بيده, فإن مل يـستطع ف«
, فــإذا وقــع منكــر بــني يديــه مــا أنكــره بيــده )١(»فبقلبــه, وذلــك أضــعف اإليــامن

  .نعم الظاهر إنه أقر ذلك يف ًوال أنكره بلسانه إذا هذا يمكن أن يقال
ً ما الفـرق بـني اإلقـرار واالسـتحالل? وهـل حيكـم فـيهام مجيعـا عـىل :السائل

 .ة السؤال السابقاملعني بعد إقامة احلجة بالكفر? تتم
 نحــن قلنــا إن الكفــر نوعــان كفــر اعتقــادي وكفــر عمــيل, والكفــر :الــشيخ

االعتقادي ال سبيل ملعرفته إال بأن يعرب الذي صدر منـه الكفـر عـن كفـره 
                                                 

 ).١٨٦رقم( صحيح مسلم )١(
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هو موصوف بأنه ] الذي[بلسانه, أما أن نحكم عليه بام صدر منه من عمله
ًباطنــا, كــام كفــر ظــاهرا, الــرشع فهــذا ال يلــزم منــه أن نــصفه بأنــه كفــر  يف كفـر ً

ًوكنـــت آنفـــا وأنـــا أحتـــدث عـــن موضـــوع التعبـــري عـــن الفرقـــة الناجيـــة وعـــن 
الطائفــة املنــصورة بالعبــارة املتداولــة اليــوم ومنــذ مئــات الــسنني أهــل الــسنة 
واجلامعة, كنت أحتدث بأن اإلسالم من كامله أنه جاء إلصـالح الظـواهر 

بـــواطن دون الظـــواهر, وإنـــام والبـــواطن, مل يـــأت فقـــط اإلســـالم إلصـــالح ال
ًهـذا واضـح جـدا ملـن لـه عنايـة  يف عني بإصالح األمرين كلـيهام, والـسبب

خاصـــة بتتبـــع كثـــري مـــن األحكـــام الـــرشعية التـــي تـــنص عـــىل ارتبـــاط البـــاطن 
ًبالظــاهر وارتبــاط الظــاهر بالبــاطن, مــن ذلــك مــثال حــديث الــنعامن بــن بــشري 

ض الطــــول, وفيــــه يقــــول املتفــــق عليــــه بــــني الــــشيخني وهــــو حــــديث فيــــه بعــــ
اجلـــسد مـــضغة إذا صـــلحت  يف أال وإن«: الرســـول عليـــه الـــصالة والـــسالم

, وكـام »صلح اجلسد كلـه, وإذا فـسدت فـسد اجلـسد كلـه; أال وهـي القلـب
كــان مــن هديــه حيــنام يقــوم ليــصيل  ص الــصحيح أن النبــي يف ًجــاء أيــضا

ن ال ًإمامـــــا بأصـــــحابه أن يـــــأمرهم بتـــــسوية الـــــصفوف ويـــــرهبهم وخيـــــيفهم أ
وا بـــــيشء مـــــن تـــــسوية الـــــصفوف بمثـــــل قو ُّـــــخيل  لتـــــسون«: لـــــه عليـــــه الـــــسالمُ

تــسوية الــصف  يف , فــاالختالف »صــفوفكم أو ليخــالفن اهللا بــني وجــوهكم
ًأمــر ظــاهري اعتــربه الــشارع احلكــيم ســببا الخــتالف القلــوب, فــإذا الظــاهر  ً

مية ًمربوط بالباطن, وهذه حقيقة عليها أدلة كثرية جدا مـن الـرشيعة اإلسـال
ًكتابا وسنة, والذي أريد أن أصل إليها هـو أن األلفـاظ جيـب االهـتامم هبـا; 

يــا أخــي : ألهنــا مــن األمــور الظــاهرة, وأن ال نقــول كــام يقــول بعــض اجلهلــة
ًالقلـب; ال, قـد سـمعنا آنفـا أنـه إذا صـلح القلـب صـلح البـدن,  يف العربة بام
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بحان الــذي صــلح البــاطن صــلح الظــاهر, صــلح الظــاهر صــلح البــاطن, فــس
ًربــط الظــاهر بالبــاطن فكــل مــنهام يمــد اآلخــر إمــدادا عجيبــا غريبــا جــدا, مــا  ً ً ً

اطن فهــام متــشابكان تــدري آلقلــب ينــصلح قبــل الظــاهر?أم الظــاهر قبــل البــ
  .متام التشابك

ًفالشاهد نريد أن نقـول بـأن الكفـر قـد يكـون لفظـا وقـد يكـون قلبـا, ومـن  ً
 يف دون الكفـر القلبـي أنـه كـام جـاءالكفر اللفظي  يف األحاديث املشهورة

مـــسند اإلمـــام أمحـــد رمحـــه اهللا, بالـــسند الـــصحيح عـــن عبـــد اهللا بـــن عبـــاس 
ًأصــــحابه يومــــا فقــــام رجــــل مــــن  يف خطــــب ص ريض اهللا عــــنهام أن النبــــي

مــا شــاء اهللا وشـــئت يــا رســول اهللا, مـــا شــاء اهللا وشـــئت, : أصــحابه ليقــول لـــه
, ويف »ما شاء اهللا وحده: ًا? قلأجعلتني هللا ند«: فغضب عليه السالم وقال

بعض  يف املنام أنه بينام كان يميش يف ًاحلديث اآلخر أن رجال رأى رؤيا
نعـم القــوم أنــتم معــرش اليهــود : ًطـرق املدينــة لقــي رجــال مـن اليهــود, قــال لــه

: عزيــر ابــن اهللا, فأجابــه اليهــودي بقولــه: لــوال أنكــم تــرشكون بــاهللا, فتقولــون
مــا :  املــسلمني لــوال أنكــم تــرشكون بــاهللا, فتقولــونونعــم القــوم أنــتم معــرش

نعــم : ًشــاء اهللا وشــاء حممــد, ثــم مــىض, فلقــي رجــال مــن النــصارى فقــال لــه
عيــسى ابــن : القــوم أنــتم معــرش النــصارى لــوال أنكــم تــرشكون بــاهللا فتقولــون

ونعـم القـوم أنـتم معـرش املـسلمني لـوال أنكـم : اهللا, فقال النرصاين للمـسلم
ما شاء اهللا وشاء حممد; فلام أصبح به الصباح جاء : تقولونترشكون باهللا ف

هــل قصــصتها «: وقــص عليــه الرؤيــا, فقــال لــه عليــه الــسالم ص إىل النبــي
ال, فخطـــــبهم عليـــــه الـــــصالة والـــــسالم فقـــــال هلـــــم مـــــا : , قـــــال»عـــــىل أحـــــد

طاملـــا كنـــت أســـمعكم تقولـــون كلمـــة فأســـتحي مـــنكم; فـــال يقـــولن «:معنـــاه
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مــا : أو. مــا شــاء اهللا وحــده:  حممــد, ولكــن ليقــلمــا شــاء اهللا وشــاء: أحــدكم
كــل مــن احلــديثني أن الرجــل األول  يف :الــشاهد. »شــاء اهللا ثــم شــاء حممــد

جعلـه : ًأجعلتني هللا ندا إنام يعني: حينام خاطبه الرسول عليه السالم بقوله
ًهللا ندا لفظا; ألنه لو جعله هللا ندا قلبـا حلكـم عليـه بـالردة, ولفـرق بينـه وبـني  ً ً ً

 ص لكــن يعلــم رســول اهللا. الزوجــة, وال بــد مــن جتديــد اإلســالم والنكــاح
ًأن هذا الصحايب ما آمن باهللا ورسـوله إال فـرارا مـن الـرشك, ولكـن مل ينتبـه 
لــــسوء اللفــــظ وســــوء التعبــــري, الــــذي يــــدل عــــىل أن إرادة اهللا مقرونــــة بــــإرادة 

تقــد إنــسان هــذا رســول اهللا, أو أن إرادة رســول اهللا مقرونــة بــإرادة اهللا, لــو اع
ر وال ريــب, لكــن مــا خطــر َلكف ــ َ َ بالــه هــذا املعنــى, ولــذلك اكتفــى عليــه  يف َ

الكفــر  يف ًالــصالة والــسالم باإلنكــار اللفظــي أيــضا; ألن الرجــل إنــام وقــع
الكفــر القلبــي; لــذلك اكتفــى عليــه الــسالم بــأن ينكـــر  يف اللفظــي, ومل يقــع

ام, فيهــا أن الرســول قــال املنــ يف ًعليــه لفظــا, الرجــل الــذي رأى تلــك الرؤيــا
ًال, قــــال خماطبــــا ألصــــحابه, كــــان :  قــــال»هــــل قصــــصت عــــىل أحــــد?«: لــــه

يـسمعهم يقولـون هــذه الكلمـة فيـستحي مــنهم, لـو كـان يعلــم أهنـم يقولوهنــا 
قاصدين وهو الرشك بعينه ملا استحيا منهم, لكـن ملـا كـان قـد الحـظ عليـه 

التعبــري كــام  يف هــاونالــصالة والــسالم أهنــم عــىل جــاهليتهم الــسابقة مــن الت
, فأصـــلح لقـــست نفـــيس, خبثـــت نفـــيس: ًذكرنـــا آنفـــا أن أحـــدهم كـــان يقـــول
, كــــــذلك كــــــانوا »لقــــــست نفــــــيس: ليقــــــول«: ذلــــــك الرســــــول مــــــنهم, وقــــــال

يــستعملون مثــل هــذه العبــارات حتــى فــيام يتعلــق بــذات اهللا تبــارك وتعــاىل, 
ًفهنا اآلن اإلقرار واالستحالل, كل من األمرين قد يكون عمليا  وقد يكون ٌ

حــــــديث البخــــــاري  يف ًقلبيــــــا, االســــــتحالل يقــــــول الرســــــول عليــــــه الــــــسالم
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: الصحيح, وإن كان صورته عند بعـض املحـدثني صـورة احلـديث املعلـق
أمتــي أقــوام يــستحلون احلــر, واحلريــر, واخلمــر, واملعــازف,  يف ليكــونن«

, هـــذا )١(»هلـــو ولعـــب, ويـــصبحون وقـــد مـــسخوا قـــردة وخنـــازير يف يمـــسون
ًالل يمكــــن أن يقــــع مــــن هــــؤالء املمــــسوخني اســــتحالال اعتقاديــــا, االســــتح ً

 يف وهــذا هــو الظــاهر لــشدة العقوبــة التــي خيــرب الرســول عليــه الــسالم عنهــا
ٍهذا احلـديث, ويمكـن أن يكـون اسـتحالال قلبيـا, وكـل عـاص ال بـد لـه مـن  ً ً
ٍاستحالل عـىل وجـه مـن الـوجهني املـشار إلـيهام, كـل عـاص الـذي يـرشب 

ذي يرسق, والذي يزين, والذي يأكل الربا, كل هؤالء بال شك اخلمر, وال
بعـــض  يف فـــساق وعـــصاة وبعـــض هـــذه األمـــور مـــن أكـــرب الكبـــائر كـــام جـــاء

األحاديـــــث الـــــصحيحة, فهـــــل هـــــؤالء حيكـــــم علـــــيهم أهنـــــم كفـــــار; ألهنـــــم 
ال, ال نقــول هــذا, وال : اســتحلوا ارتكــاب مــا حــرم اهللا عــز وجــل? اجلــواب

ًمن التفصيل, من واقع شـيئا مـن هـذه املحرمـات, نقول خالفه, وإنام البد 
ًوهــو يعــرتف بمخالفتــه لربــه فهــو كفــره كفــر عمــيل, ومــن يــستحل ذلــك قلبــا 
ًوقالبــا فكفــره كفــر اعتقــادي, هكــذا يقــال عــن الــشخص يقــر املعــصية أي ال 

ـــــستحلها عمليـــــا نفـــــسه, فإمـــــا أن يكـــــون هـــــذا اإلقـــــرار وذاك  يف ًينكـــــر, أو ي
ًفــر بعينــه, أو بــدنا فهــو الكفــر دون كفــر, كــام صــح ًاالســتحالل قلبــا فهــو الك

  .عن ابن عباس

                                                 
 ).٥٢٦٨رقم( البخاري )١(



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ١٤٢ 

  قلـــتم بـــأن القلـــب يعكـــس عـــىل الظـــاهر, وأهنـــام توأمـــان, والنبـــي:امللقـــي
, )١(»ًاحلياء واإليامن قرنا مجيعا, فإذا نزع أحدمها نـزع اآلخـر«: يقول ص

ًإنــسان بظــاهر أعاملــه يــدل عــىل الكفــر عمــال فكيــف نوفــق يعنــي إذا فــإذا كــان 
ًكيــف نقـــول بـــأهنام قرنـــا مجيعـــا, وأهنــام قالبـــا واحـــدا, واآلن نقـــول كفـــر عمـــيل  ً ً

  .واعتقادي بارك اهللا فيكم
ً نحن ما نقول اجتهادا كفر عميل وكفر اعتقـادي, هـذا ال بـد لكـل :الشيخ

مسلم أن يعتقد كذلك, أما احلديث الذي أنت تعني تنزع إليه أو تستدل به 
ًل الــذي ذكرنــاه آنفــا, وال علمــت أحــدا مــن فلــيس فيــه مــا ينــايف هــذا التفــصي ً

ًالعلامء يقول بأن هذا احلديث يقطع بأن مرتكـب املعـصية هـو كـافر قلبيـا, 
ًوهذا معلوم أنه مذهب اخلوارج, قديام واإلباضية منهم حديثا, فال يمكن  ً

معــصية, فــإذا فهمــت أن هــذا احلــديث يعنــي خــالف  يف ملــسلم إال أن يقــع
سع املسلم إال أن يعرتف هبا, معنى ذلك أنه ال يبقى هذه احلقائق التي ال ي

  .صعىل وجه األرض مسلم; ألنه ال عصمة ألحد بعد رسول اهللا 
وصـله صً يعني مـثال قـصة اإلفـك العظيمـة اخلطـرية هـذه, ملـا الرسـول

  الفاحــشة كــان موقفــه مــن عائــشة لــيسخــرب بعــض املنــافقني الــذين أشــاعوا
ًل بذلك دائـام إال مـا شـاء اهللا, إنـام موقف املتصل بوحي السامء وهو متص

كان ينتظر من السامء اخلرب اليقني, كان موقفه موقف أي برش, الشاهد مـن 
هذه القصة أنه أخذ يسأل الرسول عليه الـسالم مـن لـه صـلة بالـسيدة عائـشة 

إىل آخـــره, الـــشاهد أن الرســـول .. مـــن النـــساء واجلـــواري واألقـــارب كعـــيل
                                                 

 ).٢٦٣٦رقم( صحيح الرتغيب والرتهيب )١(
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 إن كنــت أملمــت بــذنب فاســتغفري اهللا, فهــل يــا عائــشة,: دخــل عليهــا فقــال
الفاحـشة أهنـا ارتـدت عـن دينهـا,  يف معنى ذلك لو أهنا ال سـمح اهللا وقعـت

ِّاجلــواب ال, إذا أول حــديثك بــأي تأويــل ال يتنــاىف مــع األســاطني هــذه مــن  ً
احلقـــائق الـــرشعية التـــي ال خـــالف بـــني املـــسلمني إال الغـــالة مـــن اخلـــوارج 

  .ارتكاب كبرية من الكبائرالذين يكفرون املسلم ب
وأنا أنصح هبذه املناسبة أن املتمسكني اليوم أو الذين يدعون التمسك 
بالكتاب والسنة عليهم أن يفهموا الكتاب والسنة عىل مـا كـان عليـه سـلفنا 
الــصالح, ويف مقــدمتهم عبــد اهللا بــن عبــاس ترمجــان القــرآن الــذي كــان لـــه 

حلقيقة الرشعية أن هناك كفر دون تفتيح أذهان املسلمني هلذه ا يف الفضل
ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë@﴿: كفــر, فقولـــه تعـــاىل

flæëŽŠčÏbØÛa﴾)ــدة ً, الواقــع يــشهد أن كثــريا ممــن حيكمــون ســواء كــان )٤٤:املائ ً
حكمهم عىل أنفسهم أو عىل شعبهم أو عىل أمـتهم, إهنـم ال بـد أن يكـون 

ًفرا خروجـا عـن امللـة أو كفـرا دون كفـر, ذلـك ملـا أرشت إليـه كفرهم إما ك ً ً
ًآنفــا أن مــا منــا مــن أحــد إال وهــو يعــيص اهللا عــز وجــل, فهــل نتــصور أن كــل 

نفسه يعـرتف بأنـه عـىص اهللا,  يف ًعاص ال بد أن يكون كافرا كفر ردة, وهو
هــذه احلقيقــة وقــد يــستغفر حيــنام يــستيقظ  يف أو عــىص رســول اهللا, يعــرتف

ًفلته هذا ال يقال إنه كفر كفر ردة, وإنام كفر كفـرا دون كفـر كـام قاهلـا من غ
عبد اهللا بن عباس, هلـذا جيـب أن نأخـذ عقيـدتنا مـن سـلفنا الـصالح; ألهنـم 
هــــــم الــــــذين فهمــــــوا كتــــــاب اهللا, وســــــنة رســــــول اهللا ونقلــــــوا هــــــذه املفــــــاهيم 

 يف كانالصحيحة إلينا, فال جيوز ملسلم أن يركب رأسه اليوم ال سيام إذا 
ًأنــا أفهــم مــن آيــة كــذا أنــه هــؤالء احلكــام مــثال : ابتــداء طلبــه للعلــم, ويقــول
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ــــه جيــــب اخلــــروج علــــيهم, وهــــو ال  ــــنهم, وأن كلهــــم كفــــار مرتــــدون عــــن دي
يستطيع اخلروج عىل أهله, مش خيرج عىل احلكام, فعىل هـذا ينبغـي أن 

  .نفهم هذا املوضوع
لــو كــان هــذا : هــذا املوضــوع يف  شــبهةًشــيخنا بــارك اهللا فــيكم, أيــضا بــس يعنــي: امللقــي

 ًاإلنسان يرتكب الكفر العميل هذا دأبه, أيضا هذا يشمله أن ال نستطيع بأن نقول إنه كافر?
  . نعم هو كذلك:الشيخ
  . ألنه مرتبط القلب مع الظاهر:امللقي
  . نعم ال نستطيع:الشيخ
  . جزاكم اهللا خري:امللقي
  .ًفا إال إذا عرب بلسانه كام قلت آن:الشيخ
  . بارك اهللا فيكم:امللقي
 واآلن املــسألة واضــحة, رجــل يقــيض بالــرشع مــش بالقــانون, ال :الــشيخ

 ٍحكومة يف بالنظم املستوردة, قاض حيكم بـ قال اهللا قال رسول اهللا, لكن
  ما اتبع هواه, أعطى احلق لغري أهله, هذا حكم بام أنزل اهللا?

  . مل حيكم:امللقي
  .ه? ارتد عن دينه طيب, ماذا نقول في:الشيخ
  .ال :امللقي

   ما ارتد عن دينه?:الشيخ
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  ..ال :امللقي
  .ال أنا ما أقول هكذا, انتبه :الشيخ
  .إن كان وإن كان :امللقي
 أيـــوه, بـــارك اهللا, مـــايش, طيـــب, نفـــرتض اآلن مـــن شـــان أتوصـــل :الـــشيخ

لإلجابــة عــن ســؤالك, إنــه هــذا الــذي يتكــرر منــه املعــصية وخمالفــة الــرشع, 
حكومة ما حكم  يف الناس ممن حيكمون عادة بالكتاب والسنة,فزيد من 

ًإن اســـتحل ذلـــك قلبـــا فقـــد كفـــر وارتـــد عـــن دينـــه, وإال : بغـــري الـــرشع, نقـــول
فكفـــره كفـــر دون كفـــر, إذا كـــان مـــن هـــذا النـــوع الثـــاين, هـــذا القـــايض كـــان 

ًمل يرتـد عـن دينـه; ألنـه كفـره كـان كفـرا : حكمه األول من النـوع الثـاين, أي
قضية  يف , مرة أخرى بعد مسافة طويلة قصرية مش مهم, مرة أخرىًعمليا

  ًأخرى أيضا اتبع هواه, وحكم بغري ما أنزل اهللا, أنقول إنه قد ارتد?
  .ال :امللقي

  .مل يرتد? هاه انتبه:  طيب, أنقول:الشيخ
  .كفر دون كفر:  نركب القاعدة:امللقي
  . هذا هو:الشيخ
  .ًا جزاكم اهللا خري:امللقي
طيــــب تــــصور بقــــى انتــــه مهــــام تكــــرر هــــذا الفعــــل منــــه, .  هــــذا هــــو:الــــشيخ

ًاجلواب ال خيتلف أبدا, فإذا ال فرق بني مل يتكرر, وبني تكرر, ال فرق بني  ً
ًتكرر قليال أو كثـريا, الـضابط هـو أن يـستحل ذلـك بقلبـه أو ال? فمهـام كـان  ً
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ًكافرا, يا رب اغفر يل, فهذا ليس : قرارة نفسه يقول يف ًاحلكم كثريا, وهو
يــا أخــي الــزمن : حكــم واحــد قــال يف هــذا فاســق, هــذا عــاص هللا عــز وجــل,

تغري واإلسالم ما عاد يصلح للحكم إىل آخره, حكم واحد كفر وارتد عن 
  . دينه; ملاذا? ألنه استحل خمالفة الرشع بقلبه

   كيف حيكم الناس عليه إن مل يقل?:امللقي
صدد من  يف د الناس, نحنصد يف  نحن اآلن لسنا بارك اهللا فيك:الشيخ

هو الكافر عند اهللا عز وجل, قد يكون هـو كـافر عنـد اهللا, وال تـستطيع أنـت 
  .أن حتكم عليه بأنه كافر

  . كحال املنافقني:مداخلة
  . هذا هو, ففي اإلسالم األول كان هناك منافقون:الشيخ
ً لعل الصورة أيضا تزداد وضوحا شيخنا:مداخلة ً.  
  .نعم :الشيخ
ًذا قلنــــا بــــأن رجــــال كــــافرا هــــو قــــاض مــــن القــــضاة, ويقــــيض إ:امللقــــي  يف ً

النــاس, وهــذا الرجــل أعجبــه أن يقــيض بنظــام اإلســالم أو بقــضاء اإلســالم, 
  ًولكنه كافر نرصاين مثال, 

   ما يفيده يشء:الشيخ
  .ً فأعجبه أن يقيض بنظامه فهل يصبح مثال هذا ينفعه:امللقي
  .ً أبدا:الشيخ
  .شبهة يا شيخ يف :امللقي
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  . اسمعونه:الشيخ
قضية  يف فرق بني من قىض:  هي التي يعني يدندنون هلا يقولون:امللقي

ًهلواه, وبني من نسف الرشيعة مجلة وتفصيال, وجعل بدال منها القوانني ً ً.  
  .نعم :الشيخ

  .وأما هذا ال.  هذا بدل الدين:امللقي
ري, أي هــذا الــذي بــدل إذا صــح هــذا التعبــ:  نعــم, أنــا ال أزال أقــول:الــشيخ

أقـــام القـــوانني مقـــام الـــرشيعة اإلســـالمية كلهـــا, تبنـــى القـــانوين الفرنـــيس أو 
هــو : السويــرسي أو أو إىل آخــره, وأعــرض عــن اإلســالم بالكليــة, اجلــواب

ًما سبق متاما, إن كان يتبنى ذلك استحالال قلبيا ولـيس اتباعـا هلـوى, مـثال  ً ً ً ًً
رياســـة وو ونحـــو حمافظـــة عـــىل الكـــريس, حمافظـــة عـــىل الـــسلطة وعـــىل ال

قــرارة قلبــه يعــرتف بأنــه خمطــئ,  يف ذلــك, لكــن اهللا عــز وجــل يعلــم منــه بأنــه
ًنحــن اآلن أخونــا أبــو فــارس آنفــا خلــط شــيئا بــيشء, نحــن اآلن بحثنــا فــيام  ً
يتعلق بإيامن املرء وكفره, وحسابه عند ربه, من هو الكـافر عنـد اهللا, ومـن 

  ليس بالكافر سبق الكالم?
  .نعم :امللقي
ً اآلن الصورة التي تفضلت هبا آنفا, وهي شبه تذكر حقيقة, نحـن :خالشي

ًال, ما مل تروا كفرا بواحا«: أفال نقاتلهم? قال: نقول احلديث رصيح ً, إذا »ً
قـــــرارة نفوســـــهم كفـــــرهم كفـــــر عمـــــيل ولـــــيس  يف هـــــؤالء لـــــو فرضـــــنا أهنـــــم

املــساجد, وإقامــة  يف اعتقــادي, لكــن منعــوا النــاس مــن الــصالة واالجــتامع
  .ائر الدين والزكاة ونحو ذلك, هذا كفر بواح لنا أن نقاتلهم وحساهبمشع
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  . إىل اهللا:امللقي
فرق بني بني منزلة هـذا الـذي حيكـم بغـري مـا أنـزل  يف ً إىل اهللا, إذا:الشيخ

اهللا عنـد اهللا فيــأيت التفـصيل الــسابق, أمـا مــن حيـث لنــا اخلـروج عــىل هــؤالء 
ًمــــا مل تــــروا كفــــرا «احلــــديث,   يفاحلكــــام أو لــــيس لنــــا اخلــــروج, اجلــــواب

جيـوز : , فإذا رأينا هذا الكفر جاز لنا اخلروج, لكن نحـن نقـول هنـا»ًبواحا
اخلــروج كــام جيــب اجلهــاد اليــوم جيــوز اخلــروج كــام جيــب اجلهــاد فهــل 

ال, فهل إذا كنا ال نقوم بـام جيـب? هـل نقـوم : نحن نجاهد اليوم? اجلواب
  بام جيوز?
  .ال :امللقي

 أوىل, ملاذا ال نجاهد وهـو فـرض واجـب علينـا; ألننـا ال  من باب:الشيخ
ًنــــستطيع; إذا نــــستطيع أن نخــــرج, نــــستطيع أن نخــــرج عــــىل حكامنــــا وهنــــا 

ًفـــإذا جيـــب الفـــصل متامـــا بـــني احلكـــم عـــىل شـــخص أو ! اليهـــود بجوارنـــا? ً
أشخاص بأهنم كفـار عنـد اهللا فالـضابط هـو االسـتحالل القلبـي أو العمـيل, 

عـــــىل هـــــؤالء الـــــذين ظهـــــر مـــــنهم الكفـــــر البـــــواح? وبـــــني هـــــل لنـــــا اخلـــــروج 
نعــم لنــا اخلــروج, لكــن مــن الــذي خيــرج? هــو الــذي جياهــد, مــن : اجلــواب

يتخـذ األسـباب التـي  والذي جياهد? هو الذي يستطيع اجلهاد ويعـد العـدة
ًنتكلم عنها دائام وأبدا   .ًفإذا هنا ال جيوز اخللط بني هذا وبني هذا. ً

ًيس أسلوبا رشعياً إذا صار اخلروج ل:امللقي ً. 

  نعم? :الشيخ
ً إذا صار اخلروج ليس أسلوبا رشعيا:امللقي ً ً. 



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ١٤٩ 

  . راح يكون كذلك:الشيخ
  .نعم :امللقي
  .ألنه :الشيخ

 وكــــذلك نــــستطيع نقــــول أن نقــــول يــــا شــــيخنا بــــارك اهللا فــــيكم أن :مداخلــــة
  .الكفر البواح هو كمنعهم قيام الصالة

  . أي نعم:الشيخ
  .م بارك اهللا فيك:امللقي
ًال يــصلح أن يكــون هــذا عــذرا مــسوغا لكثــري مــن :  لكــن أنــا أدنــدن:الــشيخ ً

كثــري مــن  يف املــسلمني املتحمــسني الــذين خيــالفون احلكمــة التــي نكررهــا
مــــن اســــتعجل الــــيشء قبــــل أوانــــه; ابــــتيل بحرمانــــه, هــــذا : املجــــالس وهــــي

 ولــــذلك فــــال جيــــوز ,)١(»ولكــــنكم قــــوم تــــستعجلون«: مــــأخوذ مــــن حــــديث
ًلقيام بام فرض اهللا من اجلهاد قبل اختاذ العدة الواجبة, سواء االستعجال ل

ًكانت معنويا أو ماديا ً.  
  . بقي نقطة واحدة:امللقي
  . تفضل:الشيخ

                                                 
 .»ولكنكم تستعجلون«: بلفظ) ٨٥٧٨رقم(ح اجلامع  صحي)١(
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 هل جيب علينا أن نعتقد أن هذا القانون كفر أكرب, بحيث تعامل :امللقي
هــــذه الدولــــة عــــىل أهنــــا ليــــست دولــــة إســــالم? أو أنــــه كفــــر دون كفــــر كــــام 

  .تفضلت
 يف السؤال يف كفر دون كفر, خاصة إذا كان كام جاء.  هو كذلك:شيخال

  .أحكام قانونية غري رشعية يف أحكام رشعية
  .آه :امللقي

 شــيخنا بــارك اهللا فــيكم, لــو كــان تبــني للمــسلمني أن هــذا العمــل :مداخلــة
الـــذي يعنـــي حيـــق للمـــسلمني اخلـــروج عـــىل حـــاكمهم أنـــه كفـــر اعتقـــادي; 

ًسيق مع العلامء مـثال, كيـف يكـون اخلـروج يـا فكيف يكون خروجهم? بتن
  شيخنا بارك اهللا فيك?

ً اخلروج بإعـداد العـدة للجهـاد, فمـن كـان مـستعدا للجهـاد خيـرج :الشيخ
  .هذا اخلروج وإال فال

/ ٧٥٢(و) ٠٠ :١٥ :٧٥٢/٣١(و) ٠٠ :١١ :١٥/ ٧٥٢(و) ٠٠ :٤٩ :٧٥١/٤٠(" اهلدى والنـور  "

  )٠٠ :٢٠ :٢٤/ ٧٥٢(و) ٠٠ :١٨ :١٠
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z٤٢x א 
  ?الدين يف ما هو اإلحلاد وما حكمه :سؤال
  .اإلحلاد هو إنكار الدين :الشيخ
  ?وحكمه :مداخلة
  .نار جهنم يف حكمه اخللود :الشيخ

  )٠٠ :٢٠ :٣٧/ ٧٦٣(" اهلدى والنور"
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z٤٣x אאאא 
ـا هـــو تعريـــف بـــالد إســـالم وبـــالد كفـــر, وك: ســـؤال يـــف تـــصري بـــالد اإلســـالم بـــالد كفـــر مــ

 والعكس?
 هــذه مــسألة بــال شــك عاجلهــا الفقهــاء املتقــدمون, واختلفــوا كــام :الــشيخ

ًكثــري مــن املــسائل, ومل يــستطيعوا أن يــضعوا جوابــا حاســام  يف هــو شــأهنم ً
أي إقليم يغلب : للخالف يمكن االطمئنان إليه واالعتامد عليه, وأنا أقول

ً أو بعـضا م ال حيكمـون بـام أنـزل اهللا كـالحكـامهعليه املـسلمون ولـو كـان 
ًفــذلك ال يــرض وال خيــرج ذلــك الــشعب عــن كونــه شــعبا مــسلام, وال جيــوز  ً
مقاتلتــــه فــــيام لــــو كــــان هنــــاك دولــــة إســــالمية, ألهنــــا أو ألهنــــم إذا دعــــوا إىل 
ًاإلســـالم فـــسوف يـــستجيبون لـــه وينقلبـــون متامـــا مـــع ذلـــك الـــداعي املـــسلم 

نحـــن ال نجعـــل : ًكـــم فـــيهم بغـــري مـــا أنـــزل اهللا, فـــإذاعـــىل احلكومـــة التـــي حت
 الــشعب املــسلم بــسبب حكــم حكــامهم بغــري مــا أنــزل اهللا أهنــا غــري إســالمية

وأنه جيوز مقاتلتهم وفرض األحكام التـي ترتتـب عـىل دار احلـرب ولـيس 
  .عىل دار السلم

هــذا الــذي نعتقــده ونــدين اهللا تعــاىل بــه, واهللا أعلــم ألننــي قلــت حتــدثوا 
ًهــذه املــسألة, ومــا ذكــروا دلــيال حاســام للموضــوع, لكننــا نحــن  يف ًقــديام ً

دثوا مــــا شــــئتم عــــن أي بلــــد, فالــــشعب اجلزائــــري شــــعب  ِّنعلــــم اآلن أن ح ــــ َ
مـــسلم, الـــشعب الـــسوري شـــعب مـــسلم, الـــشعب األردين كـــذلك وقيـــسوا 
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عىل ذلك إلخ, لكن القوانني التـي تطبـق علـيهم الكثـري منهـا أو أكثرهـا هـي 
ًة, ذلـك ال جيعـل هـذه الـشعوب غـري مـسلمة متامـا كـام قلـت ليست إسـالمي

 يف سوريا ال جيعل املسلمني بعثيـني, حـزب البعـث يف ًآنفا, حزب البعث
العــراق ال جيعــل العــراقيني غــري مــسلمني, ولــذلك نفــرق نحــن بــني احلــاكم 

جيب منارصة الـشعب العراقـي فـذلك ال : وبني املحكومني, وحينام نقول
نــه جيــب منــارصة احلــزب البعثــي أو منــارصة رئــيس حــزب أ... ًيعنــي مطلقــا

البعــث, ذلــك ال يعنــي أنــه جيــوز منارصتــه, لكــن الــشعب هــو الــذي جيــب 
  .منارصته
ً ســؤايل بالــضبط لــيس هكــذا, نحــن نريــد أن نعــرف وأنــا شخــصيا :الــسائل

قـــرأت أن ابـــن القـــيم رمحـــه اهللا رجـــح قـــول اجلمهـــور عـــىل أن الـــدار التـــي 
 تعلوهــا أحكــام إســالمية فهــي دار إســالم, وقــد − إن كــان صــحيح− تعلوهــا 

َأمر صــحابة صاســتدلوا بخيــرب خيــرب أهلهــا كلهــم أهــل ذمــة, وعنــدما النبــي ــ َّ َ
فأصــبحت دار إســالم, ألنــه تعلوهــا أحكــام إســالمية, أمــا الــدار التــي جتــري 
عليهــا نحـــن نعـــرف أن األحكــام التـــي جتـــري اآلن هــي اشـــرتاكية أو قـــوانني 

 التي جتري عليها األحكام الوضـعية هـل هـي دار وضعية, فاألحكام الدار
  ...إسالم أم دار كفر بغض البرص عن الشعوب?

ً أنـــا أظـــن أجبـــت عـــن هـــذا فـــيام ســـبق آنفـــا والبـــد فـــيام يبـــدوا مـــن :الـــشيخ
: هــذه الــدار حــرب ونقــول:اإلعــادة, مــاذا يرتتــب مــن األحكــام حيــنام نقــول

مـن األحكـام, ألـيس هذه دار إسالم, هذه دار حرب مـا الـذي يرتتـب عليهـا 
  أول ذلك مقاتلتها?
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  .نعم :السائل

, عنــدما الــسؤال أنــا تعرضــت للجــواب عــن هــذا اإلشــكال أو هــذا :الــشيخ
لـــو كـــان هنـــاك دولـــة مـــسلمة تطبـــق رشيعـــة اهللا, فهـــل تقاتـــل الـــشعب : قلـــت

اجلزائري أو السوري? قل يل بناء عىل ما ذكـرت مـن النقـل عـن ابـن القـيم 
  .وابن تيمية
  .د بارك اهللا فيك أع:السائل
ًإذا قلت آنفا وأعيد ما قلته آنفا:  أقول:الشيخ إذا كان فرضنا أنه يوجد أو : ً

 دولـــة حتكـــم بـــام أنـــزل اهللا, هـــل هـــذه −  وهـــذا البـــد منـــه − ًســـيوجد يومـــا مـــا 
الدولة هي ستقاتل الشعب السوري ويصل إىل كل الشعوب األخرى التي 

يبيـا ومـا أدراك مـا ليبيـا وتـونس عىل البحر املتوسـط ومنهـا اجلزائـر ومنهـا ل
: أدراك مـــا تـــونس هـــل هـــذه الـــشعوب إســـالمية أم غـــري إســـالمية? اجلـــوابومـــا 

هــذه الدولــة : ًال, فــإذا: إســالمية, هــل هــذه الــدول حتكــم بــام أنــزل اهللا? اجلــواب
  ?التي افرتضناها أهنا ستكون حتكم بام أنزل اهللا تقاتل هذه الشعوب املسلمة

  .. ولكن يا شيخ:السائل
 لالستدراك, عىل ماذا »ولكن«ً ال ال عفوا, أنت ال خيفاك قويل, :الشيخ

  .ًتستدرك? ما قلت شيئا لتستدرك عليه أنت, فأنت أجب عىل سؤايل
  . أي نعم سأجيب عىل سؤالك إن شاء اهللا:السائلء

  . تفضل:الشيخ
 يــا شــيخ اآلن نحــن عنــد عقيــدة أهــل الــسنة واجلامعــة أهنــم حيكموننــا :الــسائل

  .ظاهربال
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  .ال, ثم ارشح ما شئت: نعم قل: يا شيخ أنت قل.  ما أجبتني:الشيخ
  . ال يا شيخ, بطبيعة احلال ال يقاتلون الشعوب اإلسالمية:السائل
ً لكن هذا هو الزم القـول الـذي نقلتـه آنفـا, ولـذلك أنـا أحـرص أن :الشيخ

ًيكون جوابا خمتـرصا حتـى مـا نـدخل غنـى عنهـا, فـام  يف متاهـات نحـن يف ً
أن هــــذه الدولــــة التــــي حتكــــم بــــام أنــــزل اهللا ال تقاتــــل هــــذه : دام تقــــول اآلن

كيــــف ينطبــــق عليهــــا ذلــــك التعريــــف? والتعريــــف : ًالــــشعوب املــــسلمة, إذا
صــادق فيهــا, ألــيس كــذلك? التعريــف الــذي نقلتــه صــادق منطبــق عــىل هــذه 
: ًالشعوب, ألن الذي عليهم من احلكام ال حيكمون بـرشيعة اإلسـالم, إذا

حـق  يف وفق, صار فيـه نـاقض ومنقـوض, صـار فيـه ليـل وهنـار, صـاركيف ن
  .وباطل, فالبد من التفريق بينهام

  .ًأنا أعتقد التفريق هو ما قلت لك آنفا
  )٠٠ :٤٦ :٣٠/ ٤٦٧(" اهلدى والنور"
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z٤٤x Aאא@ 
 ]:سئل اإلمام[

ً رمحـــه اهللا مـــصطلحا متـــداوال»ســـيد قطـــب«تنـــاول الداعيـــة  إحـــدى املـــدارس  يف  بكثـــرةً
 فام مدى الدقة والصواب. »جاهلية القرن العرشين«اإلسالمية التي يمثلها, أال وهو مصطلح 

 ًهذه العبارة? وما مدى التقائها مع اجلاهلية القديمة وفقا لتصوركم?يف 
  :فأجاب رمحه اهللا

احلمـــد هللا والـــصالة والـــسالم عـــىل رســـول اهللا آلـــه وصـــحبة ومـــن وااله 
 ال ختلـــو مـــن »جاهليـــة القـــرن العـــرشين«الـــذي أراه أن هـــذه الكلمـــة : دوبعـــ

  فوجود الدين اإلسالمي"القرن العرشين"وصف القرن احلايل  يف مبالغة
 وإن كان قد دخل فيه ما ليس منـه يمنعنـا مـن القـول بـأن هـذا ,هذا القرنيف 

 إن ,ىلفنحن نعلم أن اجلاهلية األو. ًالقرن يمثل جاهلية كاجلاهلية األوىل
 وإن ,ضـالل مبـني يف كان املعني هبا العرب فقط فهم كانوا وثنيـني وكـانوا

كان املعني هبـا مـا كـان حـول العـرب مـن أديـان كاليهوديـة والنـرصانية فهـي 
ذلــــك الزمــــان ديــــن خــــالص منــــزه عــــن التغــــري  يف  فلــــم يبــــق,أديــــان حمرفــــة

أن وصــــف اجلاهليــــة عـــــىل ذلــــك العهــــد وصـــــف  يف  فــــال شـــــك,والتبــــديل
قرننــا هــذا مــا دام أن اهللا تبــارك وتعــاىل قــد  يف  ولــيس األمــر كــذلك,حصــحي

ًمن عــىل العــرب أوال ثــم عــىل ســائر النــاس ثانيــا بــأن أرســل إلــيهم حممــدا ً ً َّ ــ َ 
 خاتم النبيني وأنزل عليه دين اإلسـالم وهـو خـاتم األديـان وتعاهـد اهللا ص
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ÛŞŒflã@Žåžzflã@bŞãg@@@@@@@ŽéÛ@bŞãgflë@flŠ×ğ̂@@﴿عز وجل بحفظ رشيعته هذه بقولـه عـز وجـل  Ûa@bflä
flæìÄčÏbflzÛ ﴾ قد أخرب أن األمة اإلسالمية وإن كان سيـصيبها يشء صونبيه 

لتتــبعن « :صمثــل قولــه  يف مــن االنحــراف الــذي أصــاب األمــم مــن قــبلهم
 حتــى لــو دخلــوا جحــر رضب ,ً وذراعــا بــذارع,ًســنن مــن قــبلكم شــربا بــشرب

 فقال عليـه الـصالة ?هود والنصارىلدخلتموه قالوا من هم يا رسول اهللا الي
 قــد أخــرب هبــذا اخلــرب ص  أقــول وإن كــان الرســول)١(»والــسالم فمــن النــاس

 املفيد أن املـسلمني سـينحرفون إىل حـد كبـري ويقلـدون اليهـود والنـصارى
الوقــت نفــسه قــد بــرش  يف ذلــك االنحــراف لكــن عليــه الــصالة والــسالميف 

 هلــــم فقــــال عليــــه الــــصالة أتباعــــه بــــأهنم ســــيبقون عــــىل خطــــة الــــذي رســــمه
 وســتفرتق أمتــي إىل ثــالث وســبعني فرقــة قــال :حــديث التفرقــة يف والــسالم

مــا هــي يــا رســول «: النــار إال واحــدة, قــالوا يف عليــه الــصالة والــسالم كلهــا
هي التي تكون عىل ما أنا عليـه «, ويف رواية قال »هي اجلامعة« : قال»اهللا

احلــــديث  يف قولــــه يف ,الم عليــــه الــــصالة والــــس, وأكــــد ذلــــك»وأصــــحايب
ال تـزال طائفـة مـن أمتـي ظـاهرين عـىل احلـق ال «املتفق عليـه بـني الـشيخني 

هذه األمـة مجاعـة  يف  فإذن ال تزال»يرضهم من خالفهم حتى يأيت أمر اهللا
مباركـــة طيبـــة قائمـــة عـــىل هـــدي الكتـــاب والـــسنة فهـــي أبعـــد مـــا تكـــون عـــن 

لــذي أراه أن إطــالق اجلاهليــة اجلاهليــة القديمــة أو احلديثــة, ولــذلك فــإن ا
عـــىل القـــرن العـــرشين فيـــه تـــسامح قـــد يـــوهم النـــاس بـــأن اإلســـالم كلـــه قـــد 

ًعبـادة اهللا عـز وجـل انحرافا كليـا يف انحرف عن التوحيد وعن اإلخالص  ,ًـ

                                                 
 ).٦٩٥٢رقم(ومسلم ) ٣٢٦٩رقم( البخاري )١(
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ُ كقــرن اجلاهليــة الــذي بعــث رســول اهللا , القــرن العــرشين,فــصار هــذا القــرن
 هـذا االسـتعامل ,ور حينئـذ وصحبه إىل إخراجه مـن الظلـامت إىل النـص

 يف كــام قــال تعــاىل− ًالكفــار أوال الــذين  يف أو هــذا اإلطــالق حيــسن تقييــده
a@flâŞŠfly@bflß@flæìŽßğŠflzŽí@bÛflë@ŠčŁa@âžìflîÛbči@bÛflë@čbči@flæìŽäčßžûŽí@bÛ@flåíč̂@@@@@@@@@@@@@﴿ –شـأهنم  Ûa@aìÜčmbÓ

@@@@@@a@flåčß@ğÕ§a@flåíč…@flæìŽäíč†flí@bÛflë@ŽéÛìŽfl‰flë@@@@@@@@@@đ†flí@žåflÇ@òflížŒč¦a@aìİžÈŽí@óŞnfly@fllbflnčØÛa@aìŽmëc@flåíč̂ Û
flæëŽŠčËbfl•@žáŽçflë ﴾.  

وصف القرن العرشين باجلاهليـة إنـام ينطبـق عـىل غـري املـسلمني الـذي 
املـسلمني  يف مل يتبعوا الكتاب والسنة ففي هذا اإلطالق إهيام بأنـه مل يبـق

رسول عليه الصالة والسالم  وهذا خالف ما سبق بيانه من أحاديث ال,خري
املبـــرشة ببقـــاء طائفـــة مـــن األمـــة عـــىل احلـــق ومـــن ذلـــك قولـــه عليـــه الـــصالة 

ًإن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا فطـوبى للغربـاء«والسالم  قـالوا مـن ... ً
 بعضها يقول الرسول يف  جاء احلديث عىل روايات عدة»هم يا رسول اهللا

ن مــا أفــسد النــاس مــن ســنتي مــن هــم الــذين يــصلحو«: ً واصــفا الغربــاءص
ــــاس « : قــــال عليــــه الــــصالة والــــسالم,)٢( ويف روايــــة أخــــرى)١(»بعــــدي هــــم أن

 فلذلك »قليلون صاحلون بني أناس كثريين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم
ــــه  يف ال جيــــوز هــــذا اإلطــــالق  –العــــرص احلــــارض عــــىل القــــرن كلــــه ألن في

 وعىل سنته وسـتظل صي  بقية طيبة ال تزال عىل هدي النب–واحلمد اهللا 
  .كذلك حتى تقوم الساعة

                                                 
 ). ١٤٤١رقم(ضعف اجلامع )١(
 ).٧٣٦٨رقم( صحيح اجلامع )٢(
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كالم سـيد قطـب رمحـه اهللا ويف بعـض تـصانيفه ممـا يـشعر الباحـث أنـه كـان قـد  يف ثم إن
 يف ولعــل عــذره. ســبيل توضــيحه للنــاس يف أصــابه يشء مــن الــتحمس الزائــد لإلســالم

 كحديثـه عـن , ففـي بعـض املـسائل الفقهيـة;نـه كـان يكتـب بلغـة أدبيـةأذلك 
 أخذ يكتب بالتوحيد وبعبارات »العدالة االجتامعية«كتاب  يف عملحق ال

نفــوس املــؤمنني الثقــة بــدينهم وإيامهنــم فهــو مــن هــذه  يف كلهــا قويــة حتيــي
قلــــوب الــــشباب وإن كنــــا  يف ّالواقــــع قــــد جــــدد دعــــوة اإلســــالم يف اخللفيــــة

ًنلمس أحيانا أن له بعـض الكلـامت تـدل عـىل أنـه مل يـساعده وقتـه عـىل أن 
 فكــره مــن بعــض املــسائل التــي كــان يكتــب حوهلــا أو يتحــدث فيهــا, حيــرر

العــرص احلــارض ال خيلــو مــن  يف إن إطــالق هــذه الكلمــة: فخالصــة القــول
 َّيشء من املبالغة التي تدعو إىل هضم حق الطائفة املنصورة وهذا ما عن

   .البال فذكرتهيف 
  )٣٩٤- ١/٣٩١"(حياة األلباين"
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z٤٥x אאא 
 ابـن وقـال :قـال. متتابعـة مألى قال. )٣٤:النبأ(﴾bÓbflçč…@bĆd×flë@﴿ :عكرمة عن
  .دهاقا كأسا اسقنا اجلاهلية يف يقول أيب سمعت :عباس

  .رواه البخاري
ً مقـــررا "يف اجلاهليـــة"نقـــل اإلمـــام رشح ابـــن حجـــر لقـــول ابـــن عبـــاس [
  ]:فقال

ا جاهليــة نــسبية ال اجلاهليــة, واملــراد هبــ يف أي وقــع ســامعي لــذلك منــه
املطلقة, ألن ابن عبـاس مل يـدرك مـا قبـل البعثـة بـل مل يولـد إال بعـد البعـث 
. بنحــو عــرش ســنني, فكأنــه أراد أنــه ســمع العبــاس يقــول ذلــك قبــل أن يــسلم

  ."فتح"
  ).٢/٥٣٢"(خمتصر صحيح البخاري"
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z٤٦x אWAא
א@אWA

אKKK@ 
َ﴿ال إكراه: بالنسبة لقول اهللا تبارك وتعاىل: السائل َ ْ ِالـدين﴾ يف ِ , وقـول النبـي )٢٥٦: البقرة(ِّ
, فكيـــف نجمـــع بـــني اآليـــة »أمـــرت أن أقاتـــل النـــاس حتـــى يـــشهدوا أن ال إلـــه إال اهللا«: ص

  واحلديث?
وإمـــا الـــرشع, إمـــا اإلســـالم,  يف  أال تعلـــم أن هنـــاك ثالثـــة أحكـــام:الـــشيخ

  اجلزية عن يد وهم صاغرون, وإما القتال, تعرف هذا? 
  . نعم, أعرف:السائل
خــــذ األحكــــام جمموعــــة مــــن , ً فــــإذا ال تقــــف عنــــد حــــديث واحــــد:الــــشيخ

فـــإذا كنـــت تعلـــم أن هنـــاك جزيـــة ومعنـــى ذلـــك أن الكـــافر يبقـــى , األحاديـــث
: البقـرة (﴾flêaflŠ×g@ü@¿@@íğ†Ûaå﴿: فال يتعارض حينئذ مـع قولـه تعـاىل, عىل دينه

  , إنام يكره عىل دفع اجلزية إذا اختار البقاء عىل دينه, واضح? )٢٥٦
  نعم :السائل
 .ً فإذا, ال تعارض:الشيخ

  )٠٠: ٢٨: ٤٨/ ٤٤٢(" اهلدى والنور"
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 ]:قال اإلمام[
 وإنــام يتبــني ,هــم الــذين يبطنــون الكفــر ويظهــرون اإلســالم] املنــافقون[
بعـــــض أحكـــــام الـــــرشيعة  يف الغمـــــز يف فـــــرهم بـــــام يرتشـــــح مـــــن كلامهتـــــمك

وقـــد أشـــار إىل هـــذه ! واســـتهجاهنا, وزعمهـــم أهنـــا خمالفـــة للعقـــل والـــذوق
flåíč̂﴿: قولـه يف احلقيقة ربنا تبارك وتعـاىل Ûa@flkčfly@žâc@¿@@@@æc@ćflŠŞß@áèčiìÜÓ

@@@@@@@þ@õbfl’flã@žìÛflë@L@áŽèflãbflÌž™c@ŽéÜÛa@flxŠž‚Ží@åÛ@@@@@@žáŽèŞäÏŠžÈflnÛflë@žáŽçbflàîčči@áŽèflnÏflŠflÈÜÏ@žáŽè×bfläžífl‰@@¿@
@@@@áØÛbflàžÇc@ŽáÜžÈflí@ŽéÜÛaflë@ÞžìÔÛa@åžzÛ﴾) وأمثـال هـؤالء املنـافقني كثـري )٣٠،  ٢٩:حممـد 

  .عرصنا, واهللا املستعانيف 
  ).٤٨ص"(تلخيص أحكام اجلنائز"
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؟ 
بالنسبة ملن حيكم عىل من يتخلف عن صالة الفجر أو صالة العرص بالنفاق, : سؤال

ًنفاقا عينيا يعني يذكر أنـت منـافق بـسبب عـدم حـضورك هلـاتني الـصالتني, فـام أدري يـا شـيخ 
 حكم هذا مع نصيحتك ملن يعني يرمي?

   مع نصيحة ملن?:الشيخ
  .ألخن يرمي ا مل:مداخلة
الـسنة أن صـالة العـشاء  يف ذلـك يعنـي معـروف يف ً طبعا احلديث:الشيخ

وصــالة الفجــر هــي أشــد الــصلوات عــىل املنــافقني, لكــن احلكــم عــىل زيــد 
ًمن الناس شخص معني بأنه منافق فال نراه جائزا, إال إذا ثبـت ثبوتـا جازمـا  ً ً

لفظــة املنــافق عليــه, بأنــه ال عــذر لــه, وحينئــذ فــال تكــون املعاجلــة بــإطالق 
وإنام بتذكريه وبنصيحته املرة بعد املرة والكرة بعد الكرة, فإذا تبني أنه ال 
يستجيب لتذكري املذكرين ولنصيحة الناصحني فـال شـك واحلالـة هـذه أنـه 
جيــوز أن يطلــق عليــه لفــظ املنــافق مــا دام انتفــى أن يكــون لــه عــذر رشعــي, 

الفقيـه, أو الفقيـه الـشاعر حيــث عمـوم قـول الـشاعر  يف ألنـه يـدخل حينـذاك
  :قال

ـــة ـــيس بغيب ـــدح ل ـــتة يفالق  مـــــتظلم ومعـــــرف وحمـــــذر س
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ــن ــستفت وم ــسقا وم ــاهر ف ٍوجم  إزالـــة منكـــر يف طلـــب اإلعانـــة ً
  .هذا هو اجلواب عن السؤال األخري, واحلمد هللا رب العاملني

   )٠٠ :٠٣: ١٧/ ٣٠٧( "اهلدى والنور"
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 ]:معرض الكالم عىل حكمة حتريم الغناء يف قال اإلمام[
  :ومن اآلثار السلفية الدالة عىل حكمة التحريم

  .»القلب يف لغناء ينبت النفاق «: عن ابن مسعود قالً:أوال
 ]:ثم بني اإلمام صحة األثر ثم قال[

 إسناده كذاب ولذلك خرجته يف لكن ص  إىل النبيًوقد روي مرفوعا
  .)٦٥١٥(رقم  »الضعيفة«يف 

 قـــــال ابـــــن القـــــيم رمحـــــه اهللا عقـــــب أثـــــر ابـــــن مـــــسعود املتقـــــدم ):فائـــــدة(
القلــــب مــــن بــــني ســــائر  يف  فــــام وجــــه إنباتــــه للنفــــاق:فــــإن قيــــل ):١/٢٤٨(

  ?املعايص
أحوال القلوب وأعامهلا,  يف  هذا من أدل يشء عىل فقه الصحابة:قيل

 املنحرفني عـن ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها, وأهنم هم أطباء القلوب دون
طريقتهم, الذين داووا أمـراض القلـوب بـأعظم أدوائهـا, فكـانوا كاملـداوي 
مــــن الـــــسقم بالـــــسم القاتـــــل, وهكـــــذا واهللا فعلـــــوا بكثـــــري مـــــن األدويـــــة التـــــي 
ركبوها, أو بأكثرها, فاتفق قلة األطباء, وكثرة املرىض, وحدوث أمراض 

لـذي ركبـه الـشارع, السلف, والعدول عن الدواء النـافع ا يف مزمنة مل تكن
وميــل املــريض إىل مــا يقــوي مــادة املــرض, فاشــتد الــبالء, وتفــاقم األمــر, 
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وامـــتألت الـــدور والطرقـــات, واألســـواق مـــن املـــرىض, وقـــام كـــل جهـــول 
  .يطبب الناس

صــبغ القلــب بالنفــاق, ونباتــه فيــه  يف فــاعلم أن للغنــاء خــواص هلــا تــأثري
  .كنبات الزرع باملاء
قلب ويصده عن فهم القرآن, وتدبره, والعمل  أنه يلهي ال:فمن خواصه

ـــدا ملـــا بيـــنهام مـــن  يف بـــام فيـــه, فـــإن القـــرآن والغنـــاء ال جيتمعـــان ًالقلـــب أب
التضاد; فإن القرآن ينهى عن اتباع اهلوى, ويأمر بالعفة, وجمانبة شـهوات 
النفوس, وأسباب الغي, وينهى عـن اتبـاع خطـوات الـشيطان, والغنـاء يـأمر 

سنه, وهييج النفوس إىل شهوات الغـي, فيثـري كامنهـا, بضد ذلك كله, وحي
ويــزعج قاطنهــا, وحيركهــا إىل كــل قبــيح, ويــسوقها إىل وصــل كــل مليحــة 
ومليح, فهو واخلمر رضيعا لبان, ويف هتييجهام عىل القبائح فرسا رهان, 
فإنه صنو اخلمر ورضيعه, ونائبه وحليفه, وخدينه وصديقه, عقد الشيطان 

 الــذي ال يفــسخ, وأحكــم بيــنهام رشيعــة الوفــاء التــي ال بيــنهام عقــد اإلخــاء
 تنــسخ, وهــو جاســوس القلــب, وســارق املــروءة, وســوس العقــل, يتغلغــل

مكامن القلـوب, ويطلـع عـىل رسائـر األفئـدة, ويـدب إىل حمـل التخيـل يف 
فيثري ما فيه من اهلوى والشهوة, والسخافة والرقاعة, والرعونة واحلامقـة, 

يــه ســمة الوقــار وهبــاء العقــل وهبجــة اإليــامن ووقــار فبينــا تــرى الرجــل وعل
اإلســـالم وحـــالوة القـــرآن, فـــإذا اســـتمع الغنـــاء ومـــال إليـــه نقـــص عقلـــه وقـــل 
حياؤه, وذهبت مروءته وفارقه هباؤه, وختىل عنه وقاره وفرح به شـيطانه, 

 يـا رب ال جتمـع بينـي :وشكا إىل اهللا تعـاىل, إيامنـه وثقـل عليـه قرآنـه وقـال
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صـــــدر واحـــــد, فاستحـــــسن مـــــا كـــــان قبـــــل الـــــسامع  يف دوكوبـــــني قـــــرآن عـــــ
يستقبحه, وأبدى من رسه مـا كـان يكتمـه, وانتقـل مـن الوقـار والـسكينة إىل 
كثرة الكـالم والكـذب والزهزهـة والفرقعـة باألصـابع, فيميـل برأسـه, وهيـز 
منكبيه, ويرضب األرض برجليه, ويدق عىل أم رأسه بيديه, ويثب وثبات 

 احلــــامر حــــول الــــدوالب, ويــــصفق بيديــــه تــــصفيق الــــدباب, ويــــدور دوران
النسوان, وخيور من الوجد وال كخوار الثـريان, وتـارة يتـأوه تـأوه احلـزين, 
  :وتارة يزعق زعقات املجانني, ولقد صدق اخلبري به من أهله حيث يقول

ــا عــىل ــد اجتمعن ــة وق ــذكر ليل  ?طيــــب الــــسامع إىل الــــصباح أت
ـــري راحفأســـكر ودارت بيننــــا كــــأس األغــــاين ـــوس بغ  ت النف
 والــــرسور هنــــاك صـــــاحي ًفلــم تــر فــيهم إال نــشاو رسورا
ـــه ـــذات في ـــو الل ـــاد أخ  أجــاب اللهــو حــي عــىل الــسامح إذا ن
ـــــالح ًومل نملــك ســو املهجــات شــيئا ـــــاظ امل ـــــا ألحل  أرقناه

قــوم,  يف  والعنــاد,قــوم يف  الــسامع يــورث النفــاق:وقــال بعــض العــارفني
 :إىل أن قـــال...  قـــوم يف قـــوم, والرعونـــة يف لفجـــورقـــوم, وا يف والكـــذب

  .النفاق يف فالغناء يفسد القلب, وإذا فسد القلب هاج
وباجلملة فإذا تأمل البـصري حـال أهـل الغنـاء وحـال أهـل الـذكر والقـرآن 
تبـــــني هلـــــم حـــــذق الـــــصحابة ومعـــــرفتهم بـــــأدواء القلـــــوب وأدويتهـــــا, وبـــــاهللا 

  .التوفيق
 ).١٥١- ١٤٥ص(» حترمي آالت الطرب«
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z٥٠x אא؟ 
  عىل رأس املنافقني عبد اهللا بن أيب بن سلول? صهل صىل رسول اهللا : سؤال
   هل صىل عىل رأس املنافقني?:الشيخ

 هــو صــىل, والقــصة معروفــة بينــه وبــني ســيدنا عمــر ريض اهللا عنــه, حتــى 
  .نزلت اآلية بالنهي عن الصالة عىل املنافقني

  )٠٠ :٢١ :٠٥/ ٥٦ ("  والنوراهلدى  "
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  :]ص  اهللاقال رسول[

َإذا خلــــص املؤمنــــون مــــن النــــار« َ ُأمنوا وَ ِ  مــــا !]والــــذي نفــــيس بيــــده[فـــــ ;َ
ة أحدكم لـــصاحبه ِجمادل ِِ ُ ـــ َ َُ ـــ َ َ ِّالـــدنيا بأشـــد مـــن جمادلـــة  يف ِّاحلـــق يكـــون لـــه يف ُ

وا النـــار يف ِّهبماملـــؤمنني لـــر ـــإخـــواهنم الـــذين أدخل ُ ِ ِْ ُ ُ ـــا: يقولـــون:قـــال. ِ  :!َّ ربن
ُّإخواننا كانوا يصلون معنا; ويصومون َ ُّ معنا;وحيجون معنـا,ُ ُوجياهـدون  [;ُ

رفتم مــنهم:ُ فيقــول:قــال. َ; فــأدخلتهم النــار]معنــا وا فــأخرجوا مــن ع ُ اذهب ْ َ ــ َ ُ ــ ُِ َ; 
ِ فيعرفوهنم بصورهم;ُفيأتوهنم ُ ْ َِ ُ َ ُ النار صورهمُ ال تأكل;َ َ َ َمل تغش الوجه[ ;ُ ْ َ َ ْ َ[; 

ه النــار إىل أنــصاف ســاقيه ِفمنهم مــن أخذت ِ ــ ِْ َُ َُ ــ ْ َ َ ه;ْ ــ ومــنهم مــن أخذتــه إىل كعبي ْ َ ْ َ)١( 
ًفيخرجون منهـا بـرشا كثـريا[ ً َ َْ ِ ُ َ قـد أخرجنـا من أمرتنـا!َّ ربنـا: فيقولـون;]ُِ َـ ََ َْ  :قـال.ْ

ُيعودون فيتكلمون فـ[ثم  ُ أخرجوا من ك:ُ يقول]َ ِ ْ ٍقلبه مثقال دينار مـن  يف انَ ُ ِ ِ
ـــفيخرجون[. ِاإليـــامن ُ ًخلقـــا كثـــريا ُِ ذر فيهـــا أحـــدا ! َّربنـــا: يقولـــون[, ثـــم ]ً ًمل ن َْ َـــ

ـــــــا َممـــــــن أمرتن َ ـــــــم يقـــــــول. َ ـــــــصف  يف  مـــــــن كـــــــان] ارجعوا,فــــــــ:ث ـــــــه وزن ن ُقلب
ُفأخرجوه[ٍدينار ُ ِ ْ ًفيخرجون خلقا كثريا, ثم يقولون. ً ً َ ِ ْمل نذر فيها ممن ! َّربنا: ُ َ َ
ــأخرجوا مــن كــان: ; حتــى يقــول...]اأمرتنــ ُ ٍقلبــه مثقــال ذرة يف ِ َّ فيخرجــون [.َ

                                                 
 ,"املـــسند"والتـــصويب مـــن : قلـــت. "ركبتيـــه: "مـــسلم"يف ":  وعـــىل اهلـــامش" كفيـــه": األصـــل)١(

 ويف روايـة مـسلم سـويد بـن سـعيد; وهـو "دميـه ق": "البخـاري"ويف ."وابـن ماجـة , "النسائي"و
 .]منه [.متكلم فيه
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ًخلقـــا كثـــريا رأ هـــذه : , قـــال أبـــو ســـعيد]ً صدق هبـــذا احلـــديث فليق ْفمـــن مل ي َ ـــ ْ َْ ّ ـــ ُِّ
aĆŠžuc@ŽéžãŽ†Û@åčß@čpžûŽíflë@bflèÐčÇbflšŽí@òfläflfly@Ùflm@ægflë@đñŞ‰fl‡@flÞbÔžrčß@ŽáčÜÄflí@ü@fléÜÛa@Şæg@@@@@@@@@@@@@@﴿ :اآليـة
čÄflÇbĆàî﴾)قـد أخرجنـا مـن أمرتنـا; فلـم يبق! ربنـا:فيقولـون: قـال;)٤٠:النساء َ ْـ َ ْ َ ْ  يف َ

ٌالنار أحد فيه خري ِ شـفعت املالئكـة:ثم يقـول اهللا:قال. ٌ ِ وشفعت األنبيـاء;َ َ َ  ;َـ
َوشفع املؤمنون َ َ وبقي أرحم الـرامحني قـال;َ ِ ً فيقبض قبـضة مـن النـار:َ ْـ َُ  أو − َ

ِ قبضتني :قال َ َ ْ ً قـد احرتقوا حتـى صـاروا محام;ُّطَـقًعملوا خـريا ً ناسا مل ي− َ َـ ُ ُـ َ َ. 
ؤتى هبــم إىل مــاء يقــال لــه:قــال ُ في ُ ــ َُ ْ ُّ فيصب علــيهم;)ُاحليــاة( :َ َ ــ ُ ون كــام ;َ َ فينبت ــَ ُ ُ َْ

ة ت احلب ُتنب ـــ َّ ـــ ُُ ْ ِمحيـــل الـــسيل يف َ َِّ ِ ُقـــد رأيتموهـــا إىل جانـــب الـــصخرة[ ;َ َُ ْ إىل ; وَ
رض; ومــا كــان منهــا إىل فام كــان إىل الــشمس منهــا كــان أخــ;جانــب الــشجرة

ون مـــــن أجـــــسادهم مثـــــل اللؤلـــــؤ; ويف : قـــــال;]ِّالظـــــل كـــــان أبـــــيض ِ فيخرج َ ِ ِِ َ ـــــَ ُ َُ ْ
ُ اخلــــواتم:ويف روايــــة( ;ُأعنــــاقهم اخلــــاتم ُ عتقــــاء اهللا):ِ َ م:قــــال. ُ ُ فيقــــال هل ـــ ُـ َ ُ ُ: 

ُـادخلوا اجلنة; فام متنيتم ورأيتم من يشء فهو لكم  ٍ ُ َ َُ ُمثله معهو[َّ َـ َُ ُـ فيقـول [. ]ِ
وه; وال :ةأهــل اجلنــ ُ هــؤالء عتقــاء الــرمحن أدخلهم اجلنــة بغــري عمــل عمل ــ ُ ــْ ُ َِ َ ٍُ ِ ُ َُ َ
ُخــري َقــدموه ُ َّ ً أعطيتنــا مــا مل تعــط أحــدا مــن العــاملني!َّ ربنــا: فيقولــون:قــال. ]ٍ َِ ُ َ ْ َ َ .

َ فــإن لكــم عنــدي أفضل منــه: فيقــول:قــال َ ــ ُ ومــا أفضل مــن !َّ ربنــا:فيقولــون. ْ َ ــ ْ َ
ْرضائي عن: ُفيقول:] قال[َذلك?  َ ً فال أسخط عليكم أبدا;ُكمِ ُ َ ْ َ« .  

  :]قال اإلمام[

أخربنا معمر ): ٤١١ − ١١/٤٠٩ ("املصنف " يف الرزاق أخرجه عبد
قــال : عــن زيــد ابــن أســلم عــن عطــاء بــن يــسار عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال

  . فذكره... صرسول اهللا 
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, )٢٧٠/ ٢(, والنسائي )٩٤/ ٣(ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أمحد 
 يف , وابـن خزيمـة− ً خمتـرصا− )٢٥٩٨(, والرتمـذي )٦٠رقم (وابن ماجة 

تعظــــيم (; وابــــن نــــرص املــــروزي يف)٢١٢و٢٠١و١٨٤ص  (" التوحيــــد "
 ;مل يـسق لفظـه وتابعه حممد بـن ثـور عـن معمـر بـه;) ٢٧٦:قدرالصالة رقم

  .حديث هشام بن سعد اآليت خترجيه :يعني.  بنحوه:وإنام قال
  .عوانة أخرجه أبو

 هـــل " :الل عـــن زيـــد بـــن أســـلم بـــه أتـــم منـــه; وأولـــهوتابعـــه ســـعيد بـــن هـــ
  ُّتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضارون 

, )٧٤٣٩(أخرجـه البخـاري .  احلـديث بطولـه"..يف رؤية الـشمس والقمـر
وابــــــــــــن ) ٢٠١ص(ً, وابــــــــــــن خزيمــــــــــــة أيــــــــــــضا)١١٧− ١/١١٤(ومــــــــــــسلم 

  ). اإلحسان− ٣٣٣(حبان
, وكـــذا )١١٧ − ١/١١٤( أخرجـــه مـــسلم :وحفــص بـــن ميـــرسة عـــن زيــد

 − ١/١٦٨(يــــسقه بتاممــــه; وكــــذا أبــــو عوانــــة ; لكنــــه مل )٤٥٨١(البخــــاري 
 ;بتاممـه) ١٨٣− ١/١٨١( أخرجـه أبـو عوانـة :وهشام بن سعد عنـه). ١٦٩

وصــــححه, وكــــذا ) ٥٨٤ − ٤/٥٨٢(واحلــــاكم  ;)٢٠٠ص(وابــــن خزيمــــة 
; إال أنــه مل يــسق لفظــه, وإنــام أحــال بــه عــىل لفــظ حــديث )١/١١٧(مــسلم 

رو بـــــن عبيـــــد ســـــليامن بـــــن عمـــــ: )١(وتـــــابع عطـــــاء. حفــــص بـــــن ميـــــرسة نحـــــوه
ســمعت أبــا :  قــال− حجــر أيب ســعيد يف  أحــد بنــي ليــث, وكــان− العتــواري

                                                 
 وهـو سـهو "ًوتـابع زيـدا"):  املطبوعـة−٣١ص  ("رسالتي, حكم تارك الصالة يف ووقع )١(

َوسبق قلم َ   ].منه[.ُ
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فـــــذكره نحـــــوه ...  يقـــــولصســـــمعت رســـــول اهللا : ســـــعيد اخلـــــدري يقـــــول
  .ًخمترصا, وفيه الزيادة الثالثة

, وابـــــن أيب )٢١١ص (, وابـــــن خزيمـــــة )١٢ − ١١/ ٣(أخرجـــــه أمحـــــد 
, )٤٢٨٠(, وعنــه ابــن ماجــه )١٣/١٧٦/١٦٠٣٩ ("املــصنف " يف شــيبة

ـــــر ـــــن جري ـــــن صـــــاعد)١٦/٨٥ ("التفـــــسري" يف واب ـــــد " يف , وحييـــــى ب زوائ
صــــــحيح ": وقــــــال) ٥٨٥/ ٤(, واحلــــــا كــــــم )٤٤٨/١٢٦٨ص  ("الزهــــــد

 ألن ;وبيض له الذهبي, وإنـام هـو حـسن فقـط! "اإلسناد عىل رشط مسلم 
  .فيه حممد بن إسحاق, وقد رصح بالتحديث

مكــان  يف  ال تــراه بعــد ختــريج احلــديث هــذا التخــريج الــذي قــد− أقــول
 " و" الـصحاح "غريمهـا مـن أهـل وآخر, وبيان أنه متفق عليه بني الـشيخني

فيـــه فوائـــد مجـــة عظيمـــة; منهـــا شـــفاعة املـــؤمنني :− " املـــسانيد" و"الـــسنن
ــــذنوهبم, ثــــم يف الــــصاحلني ــــار ب  يف إخــــواهنم املــــصلني الــــذين أدخلــــوا الن

ل اهللا تبــارك ثــم يتفــض. غــريهم ممــن هــم دوهنــم عــىل اخــتالف قــوة إيامهنــم
النار من املؤمنني, فيخرجهم من النـار بغـري عمـل  يف وتعاىل عىل من بقي

ولقــــد تــــوهم بعــــضهم أن املــــراد بــــاخلري املنفــــي .عملــــوه; وال خــــري قــــدموه
 يف قــــــــــــال احلــــــــــــافظ!جتــــــــــــويز إخــــــــــــراج غــــــــــــري املوحــــــــــــدين مــــــــــــن النــــــــــــار

  ):١٣/٤٢٩("الفتح"
قــــــرار ورد ذلــــــك بــــــأن املــــــراد بــــــاخلري املنفــــــي مــــــا زاد عــــــىل أصــــــل اإل«

  .»تدل عليه بقية األحاديث  كام;بالشهادتني
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 :ًالـــــشفاعة أيـــــضا يف حـــــديث أنـــــس الطويـــــل يف صمنهـــــا قولـــــه : قلـــــت
. ارفــع رأســك, وقــل يــسمع, وســل تعــط, واشــفع تــشفع! يــا حممــد: فيقــال«

وعـزيت وجـاليل : فيقـول. ال إلـه إال اهللا:  ائذن يل فيمن قال!يا رب: فأقول
  .»ال إله إال اهللا:  من قالوكربيائي وعظمتي ألخرجن منها

). ٨٢٨: رقـــم/ ٢/٢٩٦ ("ظـــالل اجلنـــة" يف متفـــق عليـــه, وهـــو خمـــرج
وفـــــرغ اهللا مـــــن حـــــساب .. «: ويف طريـــــق أخـــــرى عـــــن أنـــــس ريض اهللا عنـــــه

مــا أغنــى عــنكم : النــاس, وأدخــل مــن بقــي مــن أمتــي النــار, فيقــول أهــل النــار
فيقــول اجلبــار عــز  ?ًأنكــم كنــتم تعبــدون اهللا عــز وجــل ال تــرشكون بــاهللا شــيئا

فريسل إليهم فيخرجـون وقـد امتحـشوا, . فبعزيت ألعتقنهم من النار: وجل
  .احلديث» ..هنر احلياة, فينبتون يف فيدخلون

 حتــت "الظــالل " يف أخرجــه أمحــد وغــريه بــسند صــحيح, وهــو خمــرج
 "الفــــــــــتح ", ويف )٨٤٣ − ٨٤٢(, ولــــــــــه فيــــــــــه شــــــــــواهد )٨٤٤(احلــــــــــديث 

ديث رد عىل استنباط ابن أيب مجرة ويف احل. شواهد أخرى) ١١/٤٥٥(
إال ": , ونحــوه احلــديث اآليت بعــده"مل تغــش الوجــه " : فيــهصمــن قولــه 

ًأن مـــن كـــان مـــسلام ولكنـــه كـــان اليـــصيل الخيـــرج;إذ ال : "دارات الوجـــوه 
 لكــن حيمــل عــىل " :)١١/٤٥٧(ولــذلك تعقبــه احلــافظ بقولــه ! عالمــة لــه
  وهــو مــذكور;"ًعملــوا خــريا قــط  مل ي" :القبــضة; لعمــوم قولــه يف أنــه خيــرج

وقـد فـات احلـافظ . يعنـي هـذا,") التوحيـد( يف حديث أيب سعيد اآليتيف 
ًاحلــديث نفسه تعقبــا عــىل ابــن أيب مجــرة مــن وجــه آخــر;  يف رمحــه اهللا أن ــ ِْ ِ َ

إخــــــواهنم املــــــصلني والــــــصائمني  يف وهــــــو أن املــــــؤمنني كــــــام شــــــفعهم اهللا



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ١٧٤ 

ِّلنـار بالعالمـة, فلـام شفعوااملرة األوىل, فـأخرجوهم مـن ا يف وغريهم  يف ُـ
ًاملرات األخرى, وأخرجوا برشا كثريا; مل يكن فيهم مصلون بداهة, وإنام  ً

ًوهـذا ظـاهر جـدا ال خيفـى عـىل أحـد إن . فيهم من اخلري كل حـسب إيامنـه
  .شاء اهللا تعاىل

 إذا مـــات − وعـــىل ذلـــك; فاحلـــديث دليـــل قـــاطع عـــىل أن تـــارك الـــصالة
النـار مـع املـرشكني, ففيـه دليـل  يف  ال خيلـد−  إال اهللاًمسلام يشهد أن ال إلـه

æc@ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæg@﴿: قولــه يف ًقــوي جــدا أنــه داخــل حتــت مــشيئة اهللا تعــاىل
@@@@@@@õbfl’flí@åflàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë@čéči@ÚflŠž’Ží﴾)يف  وقد روى اإلمـام أمحـد,)٤٨:النساء 

ًحـــديثا رصحيـــا) ٦/٢٤٠ ("مـــسنده " ذا مـــن روايـــة عائـــشة ريض اهللا هـــ يف ً
 :احلـديث, وفيـه» ..الـدواوين عنـد اهللا عـز وجـل ثالثـة«: ًعنها مرفوعا بلفظ

åflß@﴿: فأمــا الــديوان الــذي ال يغفــره اهللا; فالــرشك بــاهللا, قــال اهللا عــز وجــل«
òŞäflvÛa@čéîÜflÇ@ŽéÜÛa@flâŞŠfly@ž†ÔÏ@čéÜÛbči@ÚŠž’Ží﴾ )٧٢:املائدة(.  

ًي ال يعبأ اهللا بـه شـيئا; فظلـم العبـد نفـسه فـيام بينـه وبـني  وأما الديوان الذ
مـــن صـــوم يـــوم تركـــه; أو صـــالة تركهـــا; فـــإن اهللا عـــز وجـــل يغفـــر ذلـــك  ربـــه;

, وهذا وإن )٤/٥٧٦(وقد صححه احلاكم .  احلديث"..ويتجاوز إن شاء
سلم عنـــدي  ٍكـــان غـــري م ْ َ ـــ : رقـــم ("ختـــريج رشح الطحاويـــة" يف  ملـــا بينتـــه− ُ

  .فتنبه. حديث الرتمجة: هد له هذا احلديث الصحيح; فإنه يش− )٣٨٤
ًفـإن عجبـي حقـا ال يكـاد ينتهـي مـن ! إذا عرفت ما سلف يا أخي املسلم
هذه املسألة اهلامـة;  يف الكتابة يف إغفال مجاهري املؤلفني الذين توسعوا

ًهـــل يكفـــر تـــارك الـــصالة كـــسال أم ال? لقـــد غفلـــوا مجيعـــا: أال وهـــي  فـــيام − ً
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د هــذا احلــديث الــصحيح مــع اتفــاق الــشيخني وغريمهــا  عــن إيــرا− اطلعــت
عىل صحته, مل يذكره من هو حجة له, ومل جيب عنـه مـن هـو حجـة عليـه, 

سـوق  يف وبخاصة منهم اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعـاىل, فإنـه مـع توسـعه
, وجـــواب كـــل مـــنهم عـــن أدلـــة "الـــصالة": كتابـــه القـــيم يف أدلـــة املختلفـــني

أدلــــة املــــانعني مــــن التكفــــري; إال  يف  هــــذا احلــــديث فإنــــه مل يــــذكر;خمالفــــه
ًخمترصا اختصارا خمال ال يظهـر داللتـه الـرصحية عـىل أن الـشفاعة تـشمل  ً ً

يقـول اهللا ": ويف حـديث الـشفاعة": ًتارك الصالة أيضا, فقد قال رمحـه اهللا
. "ال إلــه إال اهللا : النــار مــن قــال وعــزيت وجــاليل ألخــرجن مــن: عــز وجــل

  ."... ًمن النار من مل يعمل خريا قطفيخرج ": وفيه
آخــــر  يف وهــــذا الــــسياق ملفــــق مــــن حــــديثني; فالــــشطر األول هــــو: قلــــت

الطـرف األخـري ) ١٣١ص (حديث أنس املتفق عليـه; وقـد سـبق أن ذكـرت
ً فيقبض قبضة من النـار ناسـا " :حديث الرتمجة يف  والشطر اآلخر هو;منه

  . "...ًمل يعملوا هللا خريا قط
ًاره اختــــصار خمــــل; فهــــو واضــــح جــــدا إذا تــــذكرت أهيــــا وأمــــا أن اختــــص

ًمـــتمام بـــه )١٣٢ص( الكـــريم مـــا ســـبق أن اســـتدركته عـــىل احلـــافظ ئالقـــار
تعقيبــه عــىل ابــن أيب مجرة;ممــا يــدل عــىل أن شــفاعة املــؤمنني كانــت لغــري 

املرة الثانية وما بعدها;و أهنم أخرجوهم من النار;فهـذا نـص  يف املصلني
هـذه املـسألة بـني أهـل العلـم  يف ي أن يزول به النزاعاملسألة;ينبغ يف قاطع

 عــدم تكفــري أهــل الكبــائر مــن :الــذين جتمعهــم العقيــدة الواحــدة; التــي منهــا
فيهم بعض املنتمـني  هذا الزمان الذي توسع يف األمة املحمدية;وبخاصة
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تكفري املسلمني; إلمهاهلم القيام بام جيب عليهم عملـه مـع  يف إىل العلم
ًهتم; خالفــــا للكفــــار الــــذين ال يــــصلون تــــدينا وعقيــــدة;ســــالمة عقيــــد واهللا  ً

flÑžî×@žáØÛ@bflß@L@@﴿ :ســبحانه وتعــاىل يقــول č́ßŠžvŽàÛb×@fĺ čàčÜžŽàÛa@ŽÝflÈžvfläÏc
æìŽàØžzflm﴾) ملا تقـدم كنـت أحـب البـن القـيم رمحـه اهللا أن ال !?)٣٦،  ٣٥:القلم 

ني مـن التكفـري; وأن يغفل ذكر هذا احلديث الصحيح كدليل رصيح للامنع
 جييــــــب عنــــــه إن كــــــان لديــــــه جــــــواب; وبــــــذلك يكــــــون قــــــد أعطــــــى البحــــــث

  .اإلنصاف للفريقني دون حتيز لفئةو
ًأنـوه بـه أنـه عقـد فـصال خاصـا أن ّنعم; إنه ملام جيب عـيل  احلكـم  يف "ً

 يـساعد الباحـث عـىل تفهـم ;"بني الفريقني; وفصل اخلطاب بني الطائفتني 
ًيحا; فإنـه حقـق فيـه حتقيقـا رائعـا مـا هـو مـسلم ًنصوص الفريقني;فهام صـح ً ً

فمـن . به عند العلامء; أنه ليس كل كفر يقع فيه املـسلم خيـرج بـه مـن امللـة
املفيـــد أن أقـــدم إىل القـــارىء فقـــرات أو خالصـــات مـــن كالمـــه تـــدل عـــىل 
مرامـــه; ثـــم أعقـــب عليـــه بـــام يلـــزم ممـــا يلتقـــي مـــع هـــذا احلـــديث الـــصحيح; 

  .ويؤيد املذهب الرجيح
  . كفر عمل, وكفر جحود واعتقاد: قد أفاد رمحه اهللا أن الكفر نوعانل

وأن كفـــــر العمـــــل ينقـــــسم إىل مـــــا يـــــضاد اإليـــــامن, وإىل مـــــا ال يـــــضاده, 
وأما . وقتل النبي وسبه; يضاد اإليامنفالسجود للصنم, واالستهانة باملصحف, 

  .ًاحلكم بغري ما أنزل اهللا, وترك الصالة; فهو من الكفر العميل قطعا
ًقد يكون ذلـك مـن الكفـر االعتقـادي أحيانـا, وذلـك إذا اقـرتن بـه : قلت(

مــا يــدل عــىل فــساد عقيدته;كاســتهزائه بالــصالة واملــصلني, وكإيثــاره القتــل 
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. عــىل أن يــصيل إذا دعــاه احلــاكم إليهــا, كــام ســيأيت, فتــذكر هــذا; فإنــه مهــم
 ورســـوله ُوال يمكـــن أن ينفـــى عنـــه اســـم الكفـــر بعـــد أن أطلقـــه اهللا:) ثـــم قـــال

  .عليه;ولكن هو كفر عمل ال كفر اعتقاد
 اإليـــــامن عـــــن الـــــزاين, والـــــسارق, وشـــــارب صوقـــــد نفـــــى رســـــول اهللا 

اخلمر, وعمن ال يأمن جاره بوائقه, وإذا نفـى عنـه اسـم اإليـامن; فهـو كـافر 
  .من جهة العمل, وانتفى عنه كفر اجلحود واالعتقاد

ـــــا: قلـــــت( ـــــه ال يـــــصح أن يطلـــــق عـــــىل أمث ل هـــــؤالء لفظـــــة لكنـــــي أرى أن
فهـو : ًمن زنى فقد كفـر, فـضال عـن أنـه ال جيـوز أن يقـال: ًالكفر;فيقال مثال

احلــــديث  يف كــــافر, حتــــى عــــىل تــــارك الــــصالة وعــــىل غــــريه ممــــن وصــــف
, − ً ودفعـــا إلهيـــام الوصـــف بـــالكفر االعتقـــادي− ًبـــالكفر, وقوفـــا مـــع الـــنص
ديث قـــال بعـــد أن ذكـــر احلـــ!كـــافر حـــالل الـــدم: ومـــن بـــاب أوىل أن ال يقـــال

ومعلـــوم أنـــه إنـــام أراد ): "ســـباب املـــسلم فـــسوق, وقتالـــه كفـــر": الـــصحيح
الكفر العميل ال االعتقادي, وهذا الكفر ال خيرجـه مـن الـدائرة اإلسـالمية 
وامللـــة بالكليـــة; كـــام ال خيـــرج الـــزاين والـــشارب مـــن امللـــة, وإن زال عنـــه 

  .اسم اإليامن
ألمـــة بكتـــاب اهللا, وهـــذا التفـــصيل هـــو قـــول الـــصحابة الـــذين هـــم أعلـــم ا

  .وباإلسالم والكفر ولوازمهام
žáÛ@åflßflë@@﴿: تفسري قوله تعـاىل يف ثم ذكر األثر املعروف عن ابن عباس
@@@@@@@@@æëŽŠčÏbØÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@áØžzflí﴾) لـيس بـالكفر الـذي : )٤٤:املائـدة

  .تذهبون إليه
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. امللــــة, كفــــر دون كفــــرًإنــــه لــــيس كفــــرا ينقــــل عــــن : زاد احلــــاكم: قلــــت(
وهــــذا قاصـــمة ظهـــر مجاعـــة التكفــــري . والـــذهبي) ٢/٣١٣(وصـــححه هـــو 

واملقــصود أن ســلب : )ثــم قــال ابــن القــيم رمحــه اهللا. وأمثــاهلم مــن الغــالة
اإليامن عن تارك الصالة أوىل من سلبه عن مرتكب الكبائر, وسـلب اسـم 

ه ويـده, فـال اإلسالم عنه أوىل من سلبه عمـن مل يـسلم املـسلمون مـن لـسان
ًيــــسمى تــــارك الــــصالة مــــسلام وال مؤمنــــا; وإن كــــان معــــه شــــعبة مــــن شــــعب  ً

  .اإلسالم واإليامن
نفي التسمية املذكورة عن تارك الصالة فيـه نظـر; فقـد سـمى اهللا : قلت(

fĺ@@﴿: اآليـة املعروفـة يف تعاىل الفئة الباغية باملؤمنة čäčßžûŽàÛa@flåčß@æbflnÐčöb@ægflë
@Ï@aìÜflnflnÓa@@bflàŽèfläžîfli@aìŽzčÜž•dNNN﴾) احلـديث املتقـدم يف ص مـع قولـه )٩:احلجـرات :

, فكــام مل يلــزم مــن وصــف املــسلم البــاغي بــالكفر نفــي اســم »وقتالــه كفــر«
ًاملـــؤمن عنـــه فـــضال عـــن اســـم املـــسلم, فكـــذلك تـــارك الـــصالة; إال إن كـــان 

 فهـل:  نعـم, يبقـى أن يقـال:)قـال. يقصد بذلك أنه مسلم كامل, وذلك بعيد
ينفعه إن مل يكن : النار? فيقال يف عدم اخللود يف ينفعه ما معه من اإليامن

 يف ًصـــحة البـــاقي واعتبـــاره, وإن كـــان املـــرتوك رشطـــا يف ًاملـــرتوك رشطـــا
  .اعتبار الباقي مل ينفعه

ثــم أشــار : قلــت. (فهــل الــصالة رشط لــصحة اإليــامن? هــذا رس املــسألة
وهي تدل عىل :)  املكفر, ثم قالإىل األدلة التي كان ذكرها للفريق األول

  . أنه ال يقبل من العبد يشء من أعامله إال بفعل الصالة
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 يف ًيبــــدو يل جليــــا أن ابــــن القــــيم رمحــــه اهللا بعــــد بحثــــه القـــــيم: فــــأقول(
التفريــق بــني الكفــر العمــيل والكفــر االعتقــادي, وأن املــسلم ال خيــرج مــن 

فـر بـرتك الـصالة; مــع امللـة بكفـر عمـيل; مل يـستطع أن حيكـم للفريـق املك
. األدلة الكثرية التي ساقها هلم; ألهنـا كلهـا ال تـدل إال عـىل الكفـر العمـيل

هــل ينفعــه إيامنــه? وهــل الــصالة رشط : ًولــذلك جلــأ أخــريا إىل أن يتــساءل
  لصحة اإليامن?

جوابه عـىل هـذا التـساؤل يالحـظ أنـه حـاد عنـه إىل  يف وإن كل من تأمل
ال تقبـل إال بالـصالة, فـأين اجلـواب عـن كـون القول بأن األعـامل الـصاحلة 

فـــإن األعـــامل لـــيس فقـــط رشط كـــامل; : ًالـــصالة رشطـــا لـــصحة اإليـــامن? أي
ًالصاحلة كلها رشط كامل عند أهـل الـسنة; خالفـا للخـوارج واملعتزلـة القـائلني بتخليـد أهـل 

 مــع تــرصيح اخلــوارج بتكفــريهم, فلــو قــال قائــل بــأن الــصالة النــار; يف الكبــائر
 النـار; فقـد التقـى مـع اخلـوارج يف لصحة اإليامن, وأن تاركها خملـدرشط 

بعض قوهلم هذا, وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا كـام يف 
  .تقدم بيانه

ولعـــــل ابـــــن القـــــيم رمحـــــه اهللا بحيدتـــــه عـــــن ذاك اجلـــــواب أراد أن يـــــشعر 
ط اإلسـالم مـن جهـة; وأنـه ال دليـل عـىل أهنـا رش يف القارئ بأمهيـة الـصالة

  .لصحة اإليامن من جهة أخرى
ًوعليه; فتارك الصالة كسال ال يكفر عنده إال إذا اقرتن مع تركه إياهـا مـا 

ًهذه احلالة فقط يكفر كفرا خيرج  يف يدل عىل أن كفره كفر اعتقادي, فهو
وهــو مــا يــشعر بــه كــالم ابــن . بــه مــن امللــة; كــام تقــدمت اإلشــارة بــذلك منــي
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كفر  يف ومن العجب أن يقع الشك": فإنه قال; )آخر هذا الفصل يف القيم
من أرص عىل تركهـا ودعـي إىل فعلهـا عـىل رؤوس املـأل, وهـو يـرى بارقـة 

تــصيل وإال : الــسيف عــىل رأســه, ويــشد للقتــل, وعــصبت عينــاه, وقيــل لــه
  .."! ًاقتلوين وال أصيل أبدا: قتلناك? فيقول

 مــع − ةوعــىل مثــل هــذا املــرص عــىل الــرتك واالمتنــاع عــن الــصال: قلــت
 جيب أن حتمل كل أدلة الفريـق املكفـر للتـارك, − هتديد احلاكم له بالقتل

أن :وبــذلك جتتمــع أدلــتهم مــع أدلــة املخــالفني;ويلتقون عــىل كلمــة ســواء
 ألنه كفر عميل ال اعتقادي; كام تقدم عن ابن القيم, ;جمرد الرتك ال يكفر

نـــه محـــل تلـــك  أعنـــي أ− وهـــذا مـــا فعلـــه شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة رمحـــه اهللا
 وقـد سـئل − )٢٢/٤٨ ("جممـوع الفتـاوى" يف , فقـال− األدلة هذا احلمـل

تلـــك احلـــال? فأجـــاب  يف عـــن تـــارك الـــصالة مـــن غـــري عـــذر هـــل هـــو مـــسلم
ًرمحـــه اهللا ببحـــث طويـــل مـــىلء علـــام; لكـــن املهـــم منـــه اآلن مـــا يتعلـــق منـــه 
: ءبحديثنا هذا; فإنه بعد أن حكى أن تارك الصالة يقتل عند مجهور العلام

ًوإذا صـــرب حتـــى يقتـــل; فهـــل يقتـــل كـــافرا " :مالـــك والـــشافعي وأمحـــد; قـــال
ُمرتــدا; أو فاســقا كفــساق املــسلمني? عــىل قــولني مــشهورين حكيــا روايتــني  ً ً

ًالبــاطن معتقــدا لوجوهبــا; يمتنــع أن  يف ً فــإن كــان مقــرا بالــصالة;عــن أمحــد
ـــــصيل, هـــــذا ال يعـــــرف مـــــن بنـــــي آدم  ـــــل وال ي يـــــرص عـــــىل تركهـــــا حتـــــى يقت

ًاإلســالم, وال يعــرف أن أحــدا يعتقــد  يف عــادهتم, وهلــذا مل يقــع هــذا قــطو
وهـــو يـــرص عـــىل تركهـــا مـــع . إن مل تـــصل وإال قتلنـــاك: وجوهبـــا, ويقـــال لـــه

  .اإلسالم يف إقراره بالوجوب, فهذا مل يقع قط
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ًالبــــاطن مقــــرا  يف ومتــــى امتنــــع الرجــــل مــــن الــــصالة حتــــى يقتــــل مل يكــــن
فهــذا كــافر باتفــاق املــسلمني; كــام استفاضــت ًبوجوهبــا وال ملتزمــا بفعلهــا, 

 كقولــه ;اآلثــار عــن الــصحابة بكفــر هــذا, ودلــت عليــه النــصوص الــصحيحة
فمــن ... رواه مــسلم. »لــيس بــني العبــد وبــني الكفــر إال تــرك الــصالة «:ص

ًكــان مــرصا عــىل تركهــا حتــى يمــوت ال يــسجد هللا ســجدة قــط فهــذا ال يكــون 
ًقــــط; مـــــسلام مقـــــرا بوجوهبـــــا, فــــإن اع تقـــــاد الوجـــــوب, واعتقـــــاد أن تاركهـــــا ً

يـستحق القتـل; هـذا داع تـام إىل فعلهــا, والـداعي مـع القـدرة يوجـب وجــود 
حقـه مل يوجـد,  يف  علـم أن الـداعي;ًاملقدور, فإن كان قادرا ومل يصل قط

لكــن هــذا قــد يعارضــه . واالعتقــاد التــام لعقــاب التــارك باعــث عــىل الفعــل
فأمـا . ًبعـض واجباهتـا, وتفويتهـا أحيانـاًأحيانا أمور توجب تأخريها, وتـرك 

 ويمــــوت عــــىل هــــذا اإلرصار ,ًمــــن كــــان مــــرصا عــــىل تركهــــا ال يــــصيل قــــط
  .ًوالرتك; فهذا ال يكون مسلام

لكن أكثر الناس يصلون تارة, ويرتكوهنا تـارة, فهـؤالء ليـسوا حيـافظون 
 يف عليهـــا, وهـــؤالء حتـــت الوعيـــد, وهـــم الـــذين جـــاء فـــيهم احلـــديث الـــذي

مخـس صـلوات كتـبهن «:  أنـه قـال;ص حديث عبادة عن النبي ,"السنن "
اليوم والليلة; مـن حـافظ علـيهن كـان لـه عهـد عنـد اهللا أن  يف اهللا عىل العباد

 إن شـــاء ;يدخلـــه اجلنـــة, ومـــن مل حيـــافظ علـــيهن مل يكـــن لـــه عهـــد عنـــد اهللا
مواقيتها كام  يف الذي يصليها: فاملحافظ عليها .)١(» وإن شاء غفر له;عذبه
  .ر اهللا تعاىلأم

                                                 
 ].منه[).١٢٧٦ و٤٥١ ("صحيح أيب داود"حديث صحيح خمرج يف  )١(
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ًأحيانـــا عـــن وقتهـــا, أو يـــرتك ) لـــيس يؤخرهـــا: األصـــل(والـــذي يؤخرهـــا 
وقــد يكــون هلــذا نوافــل يكمــل هبــا . واجباهتــا; فهــذا حتــت مــشيئة اهللا تعــاىل

  .)١("احلديث  يف فرائضه كام جاء
ًوعىل هذا املحمل يدل كالم اإلمام أمحد أيضا; الذي شهر عنه بعـض 

كفــري تــارك الــصالة دون تفــصيل, وكالمــه يــدل أتباعــه املتــأخرين القــول بت
 بحيـث ال خيــالف هـذا احلـديث الــصحيح, كيـف وهــو "عـىل خـالف ذلــك 

فقـد !  كام أخرج حديث عائشة بمعنـاه كـام تقـدم?"مسنده " يف قد أخرجه
ســألت أيب رمحــه اهللا عــن تــرك " :قــال )٥٥(مــسائله " يف اهللا ذكــر ابنــه عبــد

غـــري  يف ا ال يـــصليها, والـــذي يـــصليها والـــذي يرتكهـــ: قـــال?ًالـــصالة متعمـــدا
..  فإن صىل وإال رضبت عنقه, هو عندي بمنزلة املرتد;ًوقتها;أدعوه ثالثا

".  
 فهــذا نــص مــن اإلمــام أمحــد بأنــه مل يكفــر بمجــرد تركــه للــصالة, :قلــت

وإنــام بامتناعــه مــن الــصالة مــع علمــه بأنــه ســيقتل إن مل يــصل, فالــسبب هــو 
و الــــذي دل عــــىل أن كفــــره كفــــر اعتقــــادي, إيثــــاره القتــــل عــــىل الــــصالة, فهــــ

  .فاستحق القتل
                                                 

اســـب النـــاس بـــه يـــوم القيامـــة مـــن أعامهلـــم أول مـــا حي«:  إىل قولـــه لـــه− رمحـــه اهللا−يـــشري )١(
صــالة عبــدي أمتهــا أم  يف انظــروا;: − وهــو أعلــم−الــصالة; يقــول ربنــا عــز وجــل ملالئكتــه

انظروا; هل لعبدي : ًنقصها? فإن كانت تامة كتبت له تامة, وإن كان انتقص منها شيئا قال
 »امل عىل ذاكمأمتوا لعبدي فريضته, ثم تؤخذ األع: من تطوع; فإن كان له تطوع قال

  ] "نارش الصحيحة" النارش[). ٨١٠ ("صحيح أيب داود"وهو حديث صحيح, خمرج يف 
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 يف −  جــد شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة− ونحــوه مــا ذكــره املجــد ابــن تيميــة
ً ومـن أخـر صـالة تكاسـال "):٦٢ص  ("الفقـه احلنـبيل  يف  املحـرر"كتابه 

  ." وجب قتله ;ًال جحودا أمر هبا; فإن أرص حتى ضاق وقت األخرى
ولـذلك . وإنام باإلرصار املنبئ عـن اجلحـودفلم يكفر بالتأخري, : قلت

بـــاب  يف "مـــشكل اآلثـــار" يف قـــال اإلمـــام أبـــو جعفـــر الطحـــاوي رمحـــه اهللا
ًهـــذه املـــسألة, وحكـــى شـــيئا مـــن أدلـــة الفـــريقني, ثـــم اختـــار أنـــه ال  يف عقـــده

 والدليل عـىل ذلـك أنـا نـأمره أن يـصيل, وال نـأمر "): ٤/٢٢٨(يكفر; قال 
ًبــام كــان منــه كــافرا ألمرنــاه باإلســالم;فإذا أســلم ًكــافرا أن يــصيل, ولــو كــان 

قد دل عىل أنه من   ما;أمرناه بالصالة;ويف تركنا لذلك وأمرنا إياه بالصالة
ًرمضان يومـا متعمـدا  يف  الذي أفطرصأهل الصالة;ومن ذلك أمر النبي  ً

. يكــون الــصيام إال مــن املــسلمني بالكفــارة التــي أمــره هبــا وفيهــا الــصيام; ال
  ًان الرجــــــل يكــــــون مــــــسلام إذا أقــــــر باإلســــــالم قبــــــل أن يــــــأيت بــــــاموملــــــا كــــــ

يوجبـــه اإلســـالم مـــن الـــصلوات اخلمس;ومـــن صـــيام رمـــضان كـــان كـــذلك; 
ًويكون كـافرا بجحـوده لـذلك; وال يكـون كـافرا برتكـه إيـاه بغـري جحـود منـه  ً
ــــإقراره  ًلــــه; وال يكــــون كــــافرا إال مــــن حيــــث كــــان مــــسلام, وإســــالمه كــــان ب ً

  ."ردته ال تكون إال بجحوده اإلسالم باإلسالم; فكذلك 
مــا مــع ًوهــذا فقــه جيــد, وكــالم متــني ال مــرد لــه, وهــو يلتقــي متامــا : قلــت

تقـــدم مـــن كـــالم اإلمـــام أمحـــد رمحـــه اهللا الـــدال عـــىل أنـــه ال يكفـــر بمجـــرد 
الــرتك; بــل بامتناعــه مــن الــصالة بعــد دعائــه إليهــا, وإن ممــا يؤكــد مــا محلــت 

معرفــة الــراجح  يف  اإلنــصاف"كتــاب  يف اءعليــه كــالم اإلمــام أمحــد; مــا جــ
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 للــشيخ عــالء "مــن اخلــالف عــىل مــذهب اإلمــام املبجــل أمحــد بــن حنبــل 
 كالــــــشارح لقــــــول أمحــــــد − )١/٤٠٢(الــــــدين املــــــرداوي; قــــــال رمحــــــه اهللا 

 الـداعي لـه هـو اإلمـام أو نائبـه, فلـو تـرك ": −  "ً أدعوه ثالثـا ": ًاملتقدم آنفا
ب قتلـــه, وال يكفـــر عـــىل الـــصحيح مـــن صـــلوات كثـــرية قبـــل الـــدعاء مل جيـــ

  ."املذهب, وعليه مجاهري األصحاب, وقطع به كثري منهم 
وممن اختار هذا املذهب أبو عبداهللا بن بطة, كـام ذكـر ذلـك الـشيخ أبـو 

 الـــرشح الكبـــري عـــىل "كتابـــه  يف الفـــرج عبـــدالرمحن بـــن قدامـــة املقـــديس
أنه أنكـر قـول مـن , وزاد )١/٣٨٥( لإلمام موفق الدين املقديس "املقنع 

أبـــو حنيفـــة :  وهـــو قـــول أكثـــر الفقهـــاء; مـــنهم" :قـــال أبـــو الفـــرج. قـــال بكفـــره
ثم استدل عىل ذلك بأحاديث كثرية أكثرها عند ابن .".. ومالك والشافعي

كالم شيخ اإلسالم ابـن تيميـة, فقـال  يف القيم, ومنها حديث عبادة املتقدم
  ."املشيئة يف ًولو كان كافرا مل يدخله" :عقبه

ًويؤكد ذلك حديث الرتمجة وحديث عائشة تأكيدا ال يـدع ألحـد : قلت
ـــــسى ـــــو الفـــــرج. ًشـــــكا أو شـــــبهة, فـــــال تن ـــــم قـــــال أب  وألن ذلـــــك إمجـــــاع " :ث

ًعــرص مــن األعــصار أحــدا مــن تــاركي الــصالة  يف املــسلمني; فإننــا ال نعلــم
َتــرك تغــسيله والــصالة عليــه, وال منــع مــرياث مورثــه, وال فرق بــني زوجــني ــ ُِّ ِّ ُ 

ِلرتك الصالة من أحدمها ِْ كفـر لثبتـت هـذه  ولـو!−  مـع كثـرة تـاركي الـصالة− َ
ًاألحكــــام, وال نعلــــم خالفــــا بــــني املــــسلمني أن تــــارك الــــصالة جيــــب عليــــه 

التـي : يعنـي(وأما األحاديـث املتقدمـة . )١(املرتد يف قضاؤها مع اختالفهم
                                                 

 .]منه [).٢٢/٤٦(; كام حققه ابن تيمية رمحه اهللا ءيضيالراجح أنه ال : قلت )١(
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; "  بــني الرجــل وبــني الكفــر تــرك الــصالة": احــتج هبــا املكفــرون كحــديث
 :ص  كقولـــه;فهــي عــىل وجــه التغلــيظ والتـــشبيه بالكفــار ال عــىل احلقيقــة

 يف وأشباه هذه مما أريد بـه التـشديد.. »سباب املسلم فسوق, وقتاله كفر«
وهــذا أصــوب ):  املوفــق املقــديس:يعنــي(قــال شــيخنا رمحــه اهللا . الوعيــد
  ."واهللا أعلم. القولني
 بـــن الـــشيخ حممـــد بـــن اهللا ونقلـــه الـــشيخ ســـليامن بـــن الـــشيخ عبـــد: قلـــت

 − ١/٩٥( البـن قدامـة "املقنـع "حاشيته عـىل  يف عبدالوهاب رمحهم اهللا
  .ًمقرا له) ٩٦

بتكفــري ) ١/٢٩٢ ("الــسيل اجلــرار" يف ومــع تــرصيح اإلمــام الــشوكاين
ًتارك الصالة عمدا, وأنه يستحق القتل, وجيب عـىل إمـام املـسلمني قتلـه; 

ًنــي كفــرا ال يغفــر, فقــال بعــد أن حكــى  أنــه ال يع"نيــل األوطــار" يف فقــد بــني
 ):٢٥٥ − ٢٥٤/ ١(ًأقــــوال العلــــامء واخــــتالفهم, وذكــــر شــــيئا مــــن أدلــــتهم 

واحلق أنه كافر يقتل, أما كفره; فألن األحاديث صحت أن الشارع سمى "
وجعــــل احلائــــل بــــني الرجــــل وبــــني جــــواز (!) تــــارك الــــصالة بــــذلك االســــم 

  . مقتض جلواز اإلطالقإطالق هذا االسم عليه هو الصالة, فرتكها
  ال:وال يلزمنــا يشء مــن املعارضــات التــي أوردهــا األولــون; ألنــا نقــول

يكــــون بعــــض أنــــواع الكفــــر غــــري مــــانع مــــن املغفــــرة واســــتحقاق  يمنــــع أن
فـال . ًالشفاعة; ككفـر أهـل القبلـة بـبعض الـذنوب التـي سـامها الـشارع كفـرا

َملجئ إىل التأويالت التي وقع الناس ُِ   ."مضيقها  يف ْ
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عىل ) الكافر(لكن ذهابه إىل جواز إطالق اسم . ولقد صدق رمحه اهللا
تـــارك الـــصالة; هـــو توســـع غـــري حممـــود عنـــدي, ألن األحاديـــث التـــي أشـــار 

, ومــا أظــن أن "فقــد كفــر":  وإنــام فيهــا,إليهــا لــيس فيهــا اإلطــالق املــدعى
أن , إذن; لزمـه )كـافر: (ًأحدا يستجيز له أن يشتق منه اسـم فاعـل فيقـول فيـه

َــكفر": ًيطلقــه أيــضا عــىل كــل مــن قيــل فيــه  كالــذي حيلــف بغــري اهللا, ومــن ;"َ
  .األحاديث يف ًقاتل مسلام, أو تربأ من نسب, ونحو ذلك مما جاء

 " :ًنعــم; لــو صــح مــا رواه أبــو يعــىل وغــريه عــن ابــن عبــاس مرفوعــا بلفــظ
ُعرى اإلسالم وقواعد الدين ثالثة; عليهن أسس اإلسالم; من ترك واحدة 

 والصالة املكتوبة, , شهادة أن ال إله إال اهللا:نهن فهو هبا كافر حالل الدمم
  ."وصوم رمضان 

ًلـو صـح هـذا; لكـان دلـيال واضـحا عـىل جـواز إطالقـه عـىل تـارك : أقـول ً
  ).٩٤ (" السلسلة الضعيفة " يف الصالة, ولكنه مل يصح كام كنت بينته

تكفــري املــسلم, واخلالصــة; أن جمــرد الــرتك ال يمكــن أن يكــون حجــة ل
 وحــديث , وإن شــاء غفــر لــه;وإنــام هــو فاســق, أمــره إىل اهللا, إن شــاء عذبــه

  .ًذلك ال يسع مسلام أن يرفضه يف الرتمجة نص رصيح
وأن من دعي إىل الصالة, وأنذر بالقتل; إن مل يستجب فقتل; فهو كافر 

َّيقينا حالل الدم, ال يصىل عليه, وال يدفن َ ُ ن أطلق مقابر املسلمني, فم يف ً
 والـــصواب , ومـــن أطلـــق عـــدم التكفـــري فهـــو خمطـــئ,التكفـــري فهـــو خمطـــئ

  .التفصيل
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ُفهذا احلق ليس به خفاء فدعني عن بنيات الطريق وبعد; فإن أخشى مـا 
أخــشاه أن يبــادر بعــض املتعــصبني اجلهلــة إىل رد هــذا احلــديث الــصحيح; 

 ا داخــلًلداللتــه الــرصحية عــىل أن تــارك الــصالة كــسال مــع اإليــامن بوجوهبــ
ويغفـر مـا دون ذلـك ﴾ õbfl’flí@åflàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë@@@@@﴿: عموم قولـه تعـاىليف 

, فقــد تعــاون اثنــان ) هـــ١٤٠٧(ً;كــام فعــل بعــضهم أخــريا بتــاريخ ]ملــن يــشاء
بعــض  يف  فتعقبــاين, واآلخــر مــرصي,أحــدمها ســعودي: مــن طــالب العلــم

 منهـــا ;"لـــصحيحة  سلـــسلة األحاديـــث ا"األحاديـــث مـــن املئـــة األوىل مـــن 
: ولفظـــــه) ٨٧(حـــــديث حذيفـــــة بـــــن الـــــيامن ريض اهللا عنـــــه املتقـــــدم بـــــرقم 

درى مـــا صـــيام« درس ويش الثـــوب حتـــى ال ي درس اإلســـالم كـــام ي ُـــي ُ ـــ َ ُ ـــ َُ ْ ُ ُْ ال ; وْ
َصــالة وال نــسك, وال صــدقة, وليرسى عــىل كتــاب اهللا عــز وجــل ْ ــ ُ ليلــة;  يف َ

كبـــري, والعجـــوز;  الـــشيخ ال:فـــال يبقـــى منـــه آيـــة, وتبقـــى طوائـــف مـــن النـــاس
  .» فنحن نقوهلا," ال إله إال اهللا ": أدركنا آباءنا عىل هذه الكلمة: يقولون

 وهــــم ال " ال إلــــه إال اهللا "مــــا تغنــــي عــــنهم : قــــال صــــلة بــــن زفــــر حلذيفــــة
فأعرض عنه حذيفـة, ! يدرون ما صالة, وال صيام, وال نسك, وال صدقة?

الثالثـة  يف ثـم أقبـل عليـه. كل ذلك يعرض عنه حذيفـة ,ًثم رددها عليه ثالثا
  .)ًثالثا(النار   تنجيهم من! يا صلة:فقال

الــرد  يف تــضعيف هــذا احلــديث ثــالث صــفحات كبــار يف ّفــسودا: قلــت
 إال أنه من رواية أيب ;َّعيل لتصحيحي إياه, مل جيدا ما يتعلقان به لتضعيفه

وأن ! معاويــــة حممـــــد بـــــن خــــازم الـــــرضير; بحجـــــة أنــــه كـــــان يـــــرى اإلرجـــــاء
وهـذا مـن اجلهـل البـالغ, وال جمـال اآلن ! !يث موافق لبدعـة اإلرجـاءاحلد
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ًلبيانــه إال خمتــرصا, فــإن أبــا معاويــة مــع كونــه ثقــة حمتجــا بــه عنــد الــشيخني;  ً
ًفإنه قد توبع من ثقة مثله, ثم إن احلديث ال صلة له باإلرجاء مطلقا, ومها 

 احلـاكم إنام ادعيا ذلك جلهلهام بالعلم, وكيف يكون كذلك وقد صححه
 يف ولـــــئن جـــــاز! والـــــذهبي, وكـــــذا ابـــــن تيميـــــة والعـــــسقالين والبوصـــــريي?

ًتــصحيحهم إيــاه مجيعــا خمطئــني فهــل وصــل األمــر  يف عقلهــام أهنــم كــانوا
تــــاهللا إهنــــا إلحــــدى ! هبــــام أن يعتقــــدا بــــأهنم يــــصححون مــــا يؤيــــد اإلرجــــاء?

الكــرب; أن يتــسلط عــىل هــذا العلــم مــن ال حيــسنه, وأن يــضعف مــا يــصححه 
 وهذا احلديث الصحيح يستفاد منه; أن اجلهل قد يبلـغ بـبعض ! العلمأهل

النـــــاس أهنـــــم ال يعرفـــــون مـــــن اإلســـــالم إال الـــــشهادة, وهـــــذا ال يعنـــــي أهنـــــم 
 يعرفـون وجـوب الــصالة وسـائر األركـان ثــم هـم ال يقومـون هبــا; كـال, لــيس

ذلــــك ككثــــري مــــن أهــــل البــــوادي  يف احلــــديث يشء مــــن ذلــــك, بــــل هــــميف 
بــالد الكفــر ال يعرفــون مــن اإلســالم إال الــشهادتني,  يف ًثاواملــسلمني حــدي

ًبعض العواصم, فقد سألني أحدهم هاتفيـا عـن  يف وقد يقع يشء من ذلك
ًوقريبــا ســألني ! امــرأة تزوجهــا, وكانــت تــصيل دون أن تغتــسل مــن اجلــامع

إمــام مــسجد ينظــر إىل نفــسه أنــه عــىل يشء مــن العلــم يــسوغ لــه أن خيــالف 
ًعـــن ابنـــه أنـــه كـــان يـــصيل جنبـــا بعـــد أن بلـــغ مبلـــغ الرجـــال ســـألني ! العلـــامء

 وقـد قـال ابـن تيميـة !واحتلم; ألنه كان ال يعلـم وجـوب الغـسل مـن اجلنابـة
ً ومــــن علــــم أن حممــــدا " ):٢٢/٤١ (" جممــــوع الفتــــاوى " يف رمحــــه اهللا

ًرسول اهللا فآمن بذلك, ومل يعلم كثريا مما جاء به; مل يعذبـه اهللا عـىل مـا مل 
 ال يعذبــه ]أن[ فإنــه ,فإنــه إذا مل يعــذر عــىل تــرك اإليــامن بعــد البلــوغ ;يبلغــه
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عـــىل بعـــض رشائطـــه إال بعـــد البلـــوغ أوىل وأحـــرى, وهـــذه ســـنة رســـول اهللا 
  ."أمثال ذلك  يف  املستفيضة عنهص

إين أســـتحاض حيـــضة :  قالـــت; املـــستحاضة:ثـــم ذكـــر أمثلـــة طيبـــة; منهـــا
ة زمـن دوام االستحاضـة, شديدة متنعني الـصالة والـصوم? فأمرهـا بالـصال

  .ومل يأمرها بالقضاء
وهــذه املــستحاضة هــي فاطمــة بنــت أيب حبــيش ريض اهللا عنهــا, : قلــت
 "صحيح أيب داود" يف  وغريمها, وهو خمرج"الصحيحني " يف وحديثها

)٢٨١.(  
 , أم حبيبــــــــة بنــــــــت جحــــــــش زوجــــــــة عبــــــــدالرمحن بــــــــن عــــــــوف:ومثلهــــــــا

 يف ًا, وهـــو خمـــرج وحـــديثها عنــد الـــشيخني أيــض,واستحيــضت ســـبع ســنني
   "صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح أيب داود"

  ).٢٨٣(ًأيضا 
وثمــة ثالثــة; وهــي محنــة بنــت جحــش, وهــي التــي أشــار إليهــا ابــن تيميــة; 

إين أســتحاض حيــضة كثــرية شــديدة; فــام تــرى فيهــا; قــد ": حــديثها يف فــإن
أخرجه أبو داود وغريه من أصحاب .  احلديث".. منعتني الصالة والصوم

صـــحيح أيب " يف حه مجـــع, وهـــو خمـــرج بإســـناد حـــسن, وصـــح"الـــسنن "
  ).٨٨١("اإلرواء"و) ٢٩٣("داود

هذا; وهناك نص آخر لإلمام أمحد كان ينبغي أن يضم إىل ما سبق نقله 
ًعنه; لشديد ارتباطه به وداللته أيضا عىل أن تـارك الـصالة ال يكفـر بمجـرد 
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در; قـــــال عبـــــد ِّالـــــرتك, ولكـــــن هكـــــذا ق ص  ("مـــــسائله " يف اهللا بـــــن أمحـــــد ُـــــ
٥٦/١٩٥:(  

  يـصيل مـا كـان:صـلوات شـهرين? فقـال يف سألت أيب عن رجـل فـرط"
 فــال يــزال يــصيل حتــى يكــون آخــر ;وقــت حيــرضه ذكــر تلــك الــصلواتيف 

 فإنه يـصيل هـذه ;وقت الصالة التي ذكر فيها هذه الصلوات التي فرط فيها
ً وال يــضيع مــرتني; ثــم يعــود فيــصيل أيــضا حتــى خيــاف ;التــي خيــاف فوهتــا

 التــي بعــدها; إال إن كثــر عليــه; ويكــون ممــن يطلــب املعــاش;فــوت الــصالة 
ال يقوى أن يأيت هبا; فإنه يصيل حتـى حيتـاج إىل أن يطلـب مـا يقيمـه مـن و

معاشــه; ثــم يعــود إىل الــصالة; ال جتزئــه صــالة وهــو ذاكــر الفــرض املتقــدم 
  ."صالة  يف ًقبلها, فهو يعيدها أيضا إذا ذكرها وهو

كــالم اإلمــام أمحــد هــذا إال مــا  يف  هــل تــرى!فــانظر أهيــا القــارئ الكــريم
 أن املــسلم ال خيــرج مــن اإلســالم بمجــرد تــرك ;يــدل عــىل مــا ســبق حتقيقــه

 بل وأذن لـه أن يؤجـل قـضاء بعـضها ! بل صلوات شهرين متتابعني;الصالة
  .لطلب املعاش

 أنه يبقـى عـىل :−  وهو ما سبق −  أحدمها :وهذا عندي يدل عىل شيئني
  .أ ذمته بقضاء كل ما عليه من الفوائت ولو مل ترب,إسالمه

أن حكــم القــضاء دون حكــم األداء; ألننــي ال أعتقــد أن اإلمــام : واآلخــر
 يــأذن بــرتك الــصالة حتــى خيــرج − العلــم يف  بــل وال مــن هــو دونــه− أمحــد 

  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. وقتها لعذر طلب املعاش
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 يف  ومـــــا−  أن هـــــذه الروايـــــة عـــــن اإلمـــــام أمحـــــد!واعلـــــم أخـــــي املـــــسلم
ً هــــو الــــذي ينبغــــي أن يعتمــــد عليــــه كــــل مــــسلم لــــذات نفــــسه أوال; − معناهــــا

   .وخلصوص اإلمام أمحد
 وبخاصـة أن ;" إذا صـح احلـديث فهـو مـذهبي " :ًثانيا; لقولـه رمحـه اهللا

ًاألقـــوال األخـــرى املرويـــة عنـــه عـــىل خـــالف مـــا تقـــدم مـــضطربة جـــدا; كـــام 
غــــــريه مــــــن الكتــــــب و) ٣٢٨− ١٠/٣٢٧ (" اإلنــــــصاف "كتــــــاب  يف تراهــــــا

يشء منها الترصيح بأن املسلم يكفر  يف  فليس; ومع اضطراهبا;املعتمدة
 فيجب محل الروايات املطلقة عنه ; وإذ األمر كذلك;بمجرد ترك الصالة

 وهــي مــا تقــدم نقلــه عــن ;املبنيــة ملــراده رمحــه اهللا وعــىل الروايــات املقيــدة
  .ابنه عبد اهللا

 وجب ;التكفري بمجرد الرتك يف عنهولو فرضنا أن هناك رواية رصحية 
تركهـــا والتمـــسك بالروايـــات األخرى;ملوافقتهـــا هلـــذا احلـــديث الـــصحيح 

وهبــذا . خــروج تــارك الــصالة مــن النــار بإيامنــه ولــو مقــدار ذرة يف الــرصيح
كـام −  كابن قدامة املقـديس ;رصح كثري من كبار علامء احلنابلة املحققني

ً وإن تـرك شـيئا مـن " :الم ابن قدامة ونص ك,− نقل أيب الفرج عنه يف تقدم
  ." مل يكفر;ًالعبادات اخلمس هتاونا

 يف )٣٠٢ − ٢/٢٩٨ ("املغنــي " يف , ونحــوه"املقنــع "كتابــه  يف كــذا
  ثـم انتهـى إىل هـذا الـذي; ذكر اخلالف فيه وأدلة كل فريـق;بحث طويل له

 الـــــرشح " وهـــــو احلـــــق الـــــذي الريـــــب فيـــــه; وعليـــــه مؤلـــــف ;" املقنـــــع"يف 
 كام تقدم وإذا عرفت الصحيح من قول أمحد; فال " اإلنصاف " و"الكبري
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 طبقــــات "ترمجــــة اإلمــــام الــــشافعي; مــــن  يف يــــرد عليــــه مــــا ذكــــره الــــسبكي
 يف  حكي أن أمحـد نـاظر الـشافعي": , قال)٢٢٠/ ١ ("الشافعية الكربى 

. نعــم: إنــه يكفــر? قــال: تقــول! يــا أمحــد: تــارك الــصالة; فقــال لــه الــشافعي
 ال إلـــه إال اهللا حممـــد رســـول :يقـــول: ًان كـــافرا فـــبم يـــسلم? قـــالإذا كـــ: قـــال
. يــسلم بــأن يــصيل: قــال!! فالرجــل مــستديم هلــذا القــول مل يرتكــه: قــال.اهللا
فـــــانقطع أمحـــــد .  صـــــالة الكـــــافر ال تـــــصح وال حيكـــــم باإلســـــالم هبـــــا:قـــــال

  ."وسكت 
  :يرد هذا عىل أمحد رمحه اهللا ألمرين  ال:فأقول

 تثبـت, وقـد أشـار إىل ذلـك الـسبكي رمحـه اهللا  أن احلكايـة ال:أحد مهـا
ًأنــه ذكــر بنــاء عــىل : واآلخــر. فهــي منقطعــة,"ُ حكــي" :بتــصديره إياهــا بقولــه

 وهذا مل يثبت عنـه كـام ;القول بأن أمحد يكفر املسلم بمجرد ترك الصالة
يزالــون يقولــون  تقــدم بيانــه; وإنــام يــرد هــذا عــىل بعــض املــشايخ الــذين ال

وأميل أهنم سريجعون عنـه بعـد أن يقفـوا عـىل هـذا ! لرتكبالتكفري بمجرد ا
غريه من كبار أئمة احلنابلة املوافق  واحلديث الصحيح; وعىل قول أمحد

 حتـى يتبـني منـه ; فإنـه ال جيـوز تكفـري املـسلم املوحـد بعمـل يـصدر منـه;له
أنه جاحد ولـو بعـض مـا رشع اهللا; كالـذي يـدعى إىل الـصالة فـإن اسـتجاب 

 "الفــتح " يف ويعجبنــي هبـذه املناســبة مـا نقلــه احلـافظ.  تقـدموإال قتـل كــام
  : عن الغزايل أنه قال) ١٢/٣٠٠(
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ً التكفري; ما وجد إليه سـبيال, فـإن اسـتباحة :والذي ينبغي االحرتاز منه"
 يف تـــرك ألـــف كـــافر يف ِّدمـــاء املـــسلمني املقـــرين بالتوحيـــد خطـــأ, واخلطـــأ

  ."احد سفك دم ملسلم و يف احلياة أهون من اخلطأ
ِهذا;وقـــد بلغنـــي أن بعـــضهم ملـــا أوقـــف عـــىل هـــذا احلـــديث; شـــك  يف ُ

النــار مــع الكفــار,  يف داللتــه عــىل نجــاة املــسلم التــارك للــصالة مــن اخللــود
وهـــذه . كـــل الـــدفعات التـــي أخرجـــت مـــن النـــار يف وزعـــم أنـــه لـــيس لـــه ذكـــر

رد دالالت النصوص  يف مكابرة عجيبة تذكرنا بمكابرة متعصبة املذاهب
أن الدفعـــــة األوىل شـــــملت  يف ًصارا للمـــــذهب, فـــــإن احلـــــديث رصيـــــحانتـــــ

املصلني بعالمة أن النار مل تأكـل وجـوههم, فـام بعـدها مـن الـدفعات لـيس 
فيها مصلون بداهة, فإن مل ينفع مثل هذا بعض املقلدين اجلامدين; فليس 

  .﴾č́ÜčçbflvÛa@ïčÌflnžjflã@ü@žáØžîÜflÇ@ćâýfl﴿: لنا إال أن نقول
ابـــن قدامـــة رمحـــه اهللا مـــن مجلـــة الـــذين فـــاهتم االســـتدالل هبـــذا ): يـــهتنب(

. ًعـدم تكفـري تـارك الـصالة كـسال يف احلديث الصحيح للمذهب الصحيح
ًلكن العجيب أنه ذكر حديثا آخر لو صح لكان قاطعا للخالف  ألن فيه أن ;ً

 بغــــسله ص ومــــع ذلــــك أمــــر ,مــــوىل لألنــــصار مــــات وكــــان يــــصيل ويــــدع
نـه, وهـو وإن كـان قـد سـكت عنـه; فإنـه قـد أحـسن بـذكره والصالة عليـه ودف

مع إسناده من رواية اخلالل, األمر الذي مكنني من دراسته واحلكـم عليـه 
 ": الكتــاب اآلخــر يف بــام يــستحق مــن الــضعف والنكــارة, ولــذلك أودعتــه

  ).٦٠٣٦ ("الضعيفة 
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: بعد كتابة ما تقدم بأيـام أطلعنـي بعـض إخـواين عـىل كتـاب بعنـوان هـام
 تــأليف "فــتح مــن العزيــز الغفــار بإثبــات أن تــارك الــصالة لــيس مــن الكفــار"

ًاللطيــف بــن أمحــد, ففرحــت بــه فرحــا كبــريا, وازداد رسوري  عطــاء بــن عبــد ً
 حيـنام قرأتـه, وتـصفحت بعـض فـصوله,وتبني يل أسـلوبه العلمـي وطريقتــه

 ختـريج األحاديـث −  بـل هـي أمههـا− معاجلة األدلة املختلفة التي منهايف 
تبــع طرقهــا وشــواهدها, ومتييــز صــحيحها مــن ضــعيفها; ليتــسنى لــه بعــد وت

ذلك إسقاط ما ال جيوز االشتغال به لضعفه, واالعتامد عىل ما ثبت منها, 
ثــم االســتدالل بــه أو اجلــواب عنــه, وهــذا مــا صــنعه األخ املؤلــف جــزاه اهللا 
ًخــــريا; خالفــــا لــــبعض املــــؤلفني الــــذي حيــــرشون كــــل مــــا يؤيــــدهم دون أن  ً

مسألة وجه املرأة من  يف وا الصحيح فقط; كام فعل الذين ردوا عيليتحر
أمــــا هــــذا األخ . ذلــــك مــــن الــــسعوديني واملــــرصيني وغــــريهم يف املــــؤلفني

الرد عىل املكفرين; فتتبـع أدلـتهم,  يف ; فقد سلك املنهج العلمي)عطاء(
وذكــر مــا هلــا ومــا عليهــا, ثــم ذكــر األدلــة املخالفــة هلــا عــىل املــنهج نفــسه, 

ًفق بينها وبني ما خيالفها بأسلوب رصني متـني, وإن كـان يـصحبه أحيانـا وو
التوفيـق  يف التـصحيح باعتبـار الـشواهد, ثـم التكلـف يف يشء من التساهل

 كــام ;بينــه وبــني األحاديــث الــصحيحة الدالــة عــىل عــدم كفــر تــارك الــصالة
 فمـن تركهـا فقـد خـرج مـن امللـة " :الصالة يف حديث أيب الدرداء يف فعل

 فإنه بعد أن تكلـم عليـه وبـني ضـعف إسـناده; عـاد فقـواه بـشواهده, وهـي. "
احلقيقة شواهد قارصة ال تنهض لتقوية هذا احلديث, ثم أغرب فتـأول يف 

ولــــه غــــري ذلــــك مــــن ! !اخلــــروج املــــذكور فيــــه بأنــــه خــــروج دون اخلــــروج
  ).٦٠٣٧ (" الضعيفة " يف التساهل والتأويل; كاحلديث املخرج
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ًبابــه; فقــد مجــع كــل مــا يتعلــق بــه ســلبا أو  يف ًه نــافع جــداواحلــق; أن كتابــ
ًإجيابـــــا, قبـــــوال أو رفـــــضا; دون تعـــــصب ظـــــاهر منـــــه ألحـــــد أو عـــــىل أحـــــد,  ًً

ذكــر  يف ": وأحــسن مــا فيــه الفــصل األول مــن البــاب الثــاين; وهــو كــام قــال
وعــدد أدلتــه ! "أدلــة خاصــة تــدل عــىل أن تــارك الــصالة ال خيــرج مــن امللــة 

مقدمــة  يف ًدلــيال, ولقــد ظننــت حــني قــرأت هــذا العنــوان) ١٢(املــشار إليهــا 
كتابــــه أن منهــــا حــــديث الــــشفاعة هــــذا; ألنــــه قــــاطع للنــــزاع كــــام ســــبق بيانــــه, 

 قد فاتـه كـام فـات غـريه مـن املتقـدمني عـىل مـا سـلف −  مع األسف− ولكنه
  .ذكره

غــري أنــه البــد يل مــن التنويــه بــدليل مــن أدلتــه ألمهيتــه وغفلــة املكفــرين 
ً إن لإلســـالم صوى ومنـــارا كمنـــار الطريـــق" :ص وهـــو قولـــه  أال;عنـــه ً ـــ ُ .." 

ــــد, والــــصالة وغريهــــا مــــن األركــــان اخلمــــسة  ــــه ذكــــر التوحي احلــــديث, وفي
ًفمــن انــتقص منهن شــيئا« :صاملعروفــة والواجبــات, ثــم قــال  َّ ُ ْ ــ  فهــو ســهم ;ِ

  .»من اإلسالم تركه; ومن تركهن; فقد نبذ اإلسالم وراءه
ًخترجيـــا جيـــدا, وتتبـــع طرقـــه إليـــه املـــومىوقـــد خرجـــه   وبـــني أن بعـــضه ;ً

صــحيح اإلســناد, ثــم بــني داللتــه الــرصحية عــىل عــدم خــروج تــارك الــصالة 
  .املسألة يف إن كان عندك شك ;فراجعه وراجع الكتاب كله. من امللة

منذ أكثر من ثالثني سنة, واسـتفاد ) ٣٣٣(ًوقد كنت خرجته قديام برقم 
 ولكنـه مل يـرش إىل ذلـك أدنـى −  املتقـدم كام هو شـأن املتـأخر مـع− هو منه

بعــض  يف إشــارة, ولقــد كــان حيــسن بــه ذلــك; وال ســيام أنــه خــصني بالنقــد
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ال يــرضين البتــة; بــل إنــه لينفعنــي أصــاب أم أخطــأ,  األحاديــث, وذلــك ممــا 
  .وليس اآلن جمال تفصيل القول يف ذلك

واخلالصــة; أن حــديثنا هــذا حــديث الــشفاعة حــديث عظــيم, ومــن ذلــك 
 ال خيــرج مــن −  مــع إيامنــه بوجوهبــا− لتــه القاطعــة عــىل أن تــارك الــصالةدال

  .النار مع الكفرة الفجرة يف امللة, وأنه ال خيلد
 ً فإين أرجو خملصا كل من وقف عىل هذا احلديث وغريه مما;ولذلك

 ,معناه أن يرتاجع عن تكفري املسلمني التاركني للصالة مع إيامهنم هبـايف 
. ً وتعاىل; فإن تكفري املسلم أمر خطري جدا كام تقدمواملوحدين هللا تبارك

 ذلـك يف اإلسالم بام جـاء يف وعليهم فقط أن يذكروا بعظمة منزلة الصالة
الكتاب واألحاديث النبوية, واآلثار السلفية الصحيحة, فإن احلكم قد يف 

  فهم لذلك ال يستطيعون أن ينفذوا, من أيدي العلامء−  مع األسف− خرج
 يف  بله مجع من التاركني; ولو;لصالةلتارك واحد  يف والقتلحكم الكفر 

 فـإن قتـل التـارك للـصالة بعـد !ًدولتهم فضال عن الدول اإلسالمية األخـرى
ًدعوتــه إليهــا إنــام كــان حلكمــة ظــاهرة, وهــو لعلــه يتــوب إذا كــان مؤمنــا هبــا, 
 − فـــإذا آثـــر القتـــل عليهـــا; دل ذلـــك عـــىل أن تركـــه كـــان عـــن جحـــد, فيمـــوت

هذه احلالة  يف ً كافرا; كام تقدم عن ابن تيمية, فامتناعه منها− ة هذهواحلال
وهـذا ممـا ال سـبيل إىل حتقيقـه اليـوم . دليل عمـيل عـىل خروجـه مـن امللـة

 عــــىل مــــا عليــــه −  إذن مــــن الوجهــــة النظريــــة− مــــع األســــف, فليقنــــع العلــــامء
منا مجهور أئمة املسلمني; بعدم تكفري تارك الصالة مع إيامنه هبا, وقد قد

الــدليل القــاطع عــىل ذلــك مــن الــسنة الــصحيحة; فــال عــذر ألحــد بعــد ذلــك 
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áîčÛc﴾)٦٣:النور(.  
ُثم طبعت هذا البحث ْ َ  " حكـم تـارك الـصالة "رسالة خاصة بعنـوان  يف َ

:  هبا من شاء من عباده, واستنكر بعض املؤلفني ما فيه من احلكمفنفع اهللا
 لـيس بكـافر; ملخالفتـه إيـاه عقيـدة, −  مع إيامنه هبـا− ًأن تارك الصالة كسال

اهللا عـز وجـل ضـمن أن ال  وفهو هبذا االعتبار خمالف له; وهو عمل قلبـي;
 فمــــن مل يــــصدق هبــــذا ": احلــــديث هــــذا يف  كــــام قــــال أبــــو ســــعيد;يــــضيعه

  .﴾đñŞ‰fl‡@flÞbÔžrčß@ŽáčÜÄflí@ü@fléÜÛa@ŞægNNN@﴿ :ديث; فليقرأ هذه اآليةاحل
يتحرسون يوم  ًوبالنظر إىل تركه الصالة فهو مشابه للكفار عمال; الذين

ŽáčÈİŽã@Ùflã@žáÛflë@L@@@@@@@@@@@@@@﴿ :سـقر يف القيامة; فيقولون وهـم ́Üfl–ŽàÛa@flåčß@Ùflã@žáÛ
č́ØžčàÛa ﴾)فهـو ; ألنـه عمـل عمـل الكفـار;كفـر عمـيل; فكفـره )٤٤،  ٤٣:املدثر 

ًكالتارك للزكاة; وقد صح احلديث أيضا أن مانع الزكاة يعـذب يـوم القيامـة 
 ثــــم يــــساق إمــــا إىل اجلنــــة وإمــــا إىل النــــار, ولكــــن ,باملــــه الــــذي كــــان منعــــه

تأول هذا احلديث كام تأول حديث −  هدانا اهللا وإياه− املؤلف املشار إليه
عطل داللته الرصحية عىل ما ذهبنا إليه من الفرق بني ًاملانع للزكاة تأويال 

الكفـــر االعتقـــادي والكفـــر العمـــيل; مـــع أنـــه قـــد صـــح هـــذا عـــن ابـــن عبـــاس 
وبعــض تالمذتــه, وجــرى عليــه مــن بعــدهم مــن أتبــاع الــسلف; كــابن القــيم 

هــذا البحــث; ومــع ذلــك مل يعــرج عليــه املــومى إليــه  يف وشــيخه; كــام تقــدم
ŽÝflÈžvfläÏc@  ﴿:واهللا عــــز وجــــل يقــــول!يل لــــه إليــــهًمطلقــــا ولــــو لــــرده; وال ســــب

Ûa@@fĺ čàčÜžŽà@@@@@@@@æìŽàØžzflm@flÑžî×@žáØÛ@bflß@L´čßŠžvŽàÛb×﴾) وكـذلك ?)٣٦،  ٣٥:القلـم
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  الـرصيح".. إن لإلسالم صـوى": عن حديثاملذكور نظره رصف املؤلف
 "; وبــني "ًمــن تــرك ســهام; فهــو ســهم مــن اإلســالم تركــه ": التفريــق بــنييف 
. ; فلــم يتعــرض لــه بجــواب"تــرك األســهم كلهــا; فقــد نبــذ اإلســالم كلــه مــن 

األحاديـــث  وال أســـتبعد أن حيـــاول تأويلـــه أو تـــضعيفه; كـــام فعـــل بغـــريه مـــن
  .الصحيحة

ً فمجــــال الــــرد عليــــه واســــع جــــدا, وال أدري متــــى تــــسنح يل ;وباجلملــــة
ًالفرصة للرد عليه, وبيان ما يؤخذ عليها فقها وحديثا? وإن كنت أشـكر  لـه ً

أدبـــــه ولطفـــــه وتبجيلـــــه لكاتـــــب هـــــذه األحـــــرف, ودفاعـــــه عـــــن عقيـــــدة أهـــــل 
ًأن اإليامن يزيد وينقص; وإن كان قد اقرتن به أحيانا يشء من  يف احلديث

الغلــو واملخالفــة; واالهتــام باإلرجــاء; مــع أنــه يعلــم أننــي أخــالفهم خمالفــة 
يـامن,  وإن األعامل الصاحلة من اإل; اإليامن يزيد وينقص: فأقول;جذرية

ًوإنــه جيــوز االســتثناء فيــه; خالفــا للمرجئــة, ومــع ذلــك رمــاين أكثــر مــن مــرة 
..  وأتبع السيئة احلـسنة متحهـا" :صفقلب بذلك وصية النبي ! باإلرجاء

 مـا تقـول ":  فقد قال رجل البن املبـارك!ما أشبه اليوم بالبارحة:  فقلت!"
فقـال .  اإليـامنال أخرجه من: فيمن يزين ويرشب اخلمر; أمؤمن هو? قال

إن املرجئـة ال :  فقال له ابن املبـارك!ًعىل كرب السن رصت مرجئا: الرجل
. واملرجئـــــة ال تقـــــول ذلــــــك. اإليـــــامن يزيـــــد ويــــــنقص: أنـــــا أقــــــول! تقبلنـــــي

ُوأنـــا ال أعلـــم تقبلـــت منـــي حـــسنة? ومـــا . حـــسناتنا متقبلـــة: واملرجئـــة تقـــول
 يف ن راهويــــهرواه ابــــ. "أحوجــــك إىل أن تأخــــذ ســــبورة فتجــــالس العلــــامء 

  ).٦٧١ − ٣/٦٧٠ ("مسند ه "
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 ووجــه املــشاهبة بــني االهتــامني الظــاملني هــو اإلرشاك بــالقول مــع :قلــت
بعــض مايقولــه املرجئــة; أنــا بقــويل بعــدم تكفــري تــارك الــصالة  يف املرجئــة

عــدم تكفــري مرتكــب الكبــرية ولــو أردت أن أقابلــه  يف ًكــسال; وابــن املبــارك
اخلوارج يكفرون تارك الصالة وبقية األركان باملثل لرميته باخلروج;ألن 

 . ﴾č́ÜčçbflvÛa@flåčß@flæì×c@žæc@čéÜÛbči@Ž‡ìŽÇc﴿ و!األربعة

  ).١٥٤- ٧/١/١٢٧"(السلسلة الصحيحة"
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z٥٢x  
 ]:ص قال رسول اهللا[
ال  ويــدرس اإلســالم كــام يــدرس ويش الثــوب حتــى ال يــدرى مــا صــيام«
ليلـة فـال  يف جـل وب اهللا عـزليرسى عـىل كتـا و,ال نسك وال صدقة وصالة
  الـــــشيخ الكبـــــري:وتبقـــــى طوائـــــف مـــــن النـــــاس ,األرض منـــــه آيـــــة يف يبقـــــى

 فـنحن " ال إلـه إال اهللا " : أدركنا آباءنا عىل هذه الكلمة: يقولون,العجوزو
  .»نقوهلا

  ]:قال اإلمام[

هـــي أن شـــهادة أن ال إلـــه إال اهللا , ويف احلـــديث فائـــدة فقهيـــة هامـــة وهـــذا
لـو كـان ال يقـوم بـيشء مـن  و,النـار يـوم القيامـة يف مـن اخللـودتنجـي قائلهـا 

مــــن املعلـــــوم أن , وغريهــــا وأركــــان اإلســــالم اخلمــــسة األخــــرى كالــــصالة
 , مــع إيامنـــه بمـــرشوعيتها,حكــم تـــارك الــصالة خاصـــة يف العلــامء اختلفـــوا

 ذهــب أمحــد إىل أنــه يكفــر و بــل يفــسق,فــاجلمهور عــىل أنــه ال يكفــر بــذلك
 من ًقد صح عن الصحابة أهنم كانوا ال يرون شيئا, و حدا ال,أنه يقتل ردةو

ــــا أرى أن , واحلــــاكم ورواه الرتمــــذي. األعــــامل تركــــه كفــــر غــــري الــــصالة أن
أن مـــا ورد عـــن الـــصحابة لـــيس نـــصا عـــىل أهنـــم , والـــصواب رأي اجلمهـــور

ال حيتمل  والنار يف  هنا الكفر الذي خيلد صاحبه)الكفر(كانوا يريدون بـ 
هـو مـن كبـار أولئـك  و− هذا حذيفة بن اليامن  و كيف ذلك,هللا لهأن يغفره ا
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هــو يكــاد يفهــم األمــر عــىل نحــو فهــم  و يــرد عــىل صــلة بــن زفــر− الــصحابة 
 ....هم ال يـدرون مـا صـالة, و ما تغني عنهم ال إله إال اهللا: فيقول,أمحد له

  .»ًثالثا. يا صلة تنجيهم من النار« : فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه"
مثلهــا بقيــة , وذا نــص مــن حذيفــة ريض اهللا عنــه عــىل أن تــارك الــصالةفهـ

 ,النــار يــوم القيامــة يف  بــل هــو مــسلم نــاج مــن اخللــود,األركــان لــيس بكــافر
  .غري هذا املكان يف فاحفظ هذا فإنه قد ال جتده

لعلنــا نــذكره فــيام بعــد إن شــاء اهللا , وويف احلــديث املرفــوع مــا يــشهد لــه
 , للحافظ السخاوي)٨٤/٢( " الفتاوى احلديثية "ثم وقفت عىل . تعاىل

 تكفـري تـارك الـصالة يف فرأيته يقول بعد أن سـاق بعـض األحاديـث الـواردة
حــق  يف لكــن كــل هــذا إنــام حيمــل عــىل ظــاهرهو" :هــي مــشهورة معروفــةو

 ألنـــه يكـــون , لوجودهـــا مـــع كونـــه ممـــن نـــشأ بـــني املـــسلمنيًتاركهـــا جاحـــدا
إال , و فإن رجع إىل اإلسالم قبل منه,املسلمني بإمجاع  مرتداًحينئذ كافرا

 فالــصحيح , مــع اعتقــاد وجوهبــاً بــل تكاســال,أمــا مــن تركهــا بــال عــذر, وقتــل
 ً عىل الصحيح أيضا–أنه , واملنصوص الذي قطع به اجلمهور أنه ال يكفر

 كـأن يـرتك الظهـر مـثال , بعد إخراج الصالة الواحدة عن وقتها الـرضوري− 
 يـستتاب كـام يـستتاب −  املغرب حتى يطلع الفجر حتى تغرب الشمس أو

مقـــــابر  يف يـــــدفن ويـــــصىل عليـــــه ويغـــــسل, و ثـــــم يقتـــــل إن مل يتـــــب,املرتـــــد
يــؤول إطــالق الكفــر , و مــع إجــراء ســائر أحكــام املــسلمني عليــه,املــسلمني

 مجعــا بــني ,هــو وجــوب العمــل و.بعــض أحكامــه يف الكــافرعليــه لكونــه شــارك 
مخـس صـلوات كتـبهن اهللا  «:أنـه قـالصعنـه ًبني ما صـح أيـضا وهذه النصوص
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 مـن مـات «:قال أيـضاو» إن شاء غفر له, وإن شاء عذبه« :فيه و.فذكر احلديث»−
هلـذا مل يـزل املـسلمون  و. إىل غـري ذلـك»هو يعلم أن ال إله إال اهللا دخـل اجلنـةو

  ."مل يورث ومل يرث, ولو كان كافرا مل يغفر له ويرثون تارك الصالة ويورثونه
حاشـيته عـىل " يف كر نحو هـذا الـشيخ سـليامن بـن الـشيخ عبـد اهللاوقد ذ
ألن ذلــــــــك إمجــــــــاع و" :خــــــــتم البحــــــــث بقولــــــــهو) ٩٦ −  ١/٩٥( "املقنــــــــع

 , مــن تــاركي الــصالةًعــرص مــن األعــصار أحــدا يف  فإننــا ال نعلــم,املــسلمني
ــــرة تــــاركي , والــــصالة عليــــه وتــــرك تغــــسيله ال منــــع مــــرياث موروثــــه مــــع كث

 فهـــي ,أمـــا األحاديـــث املتقدمـــة, وت هـــذه األحكـــاملـــو كفـــر لثبتـــ, والـــصالة
  كقولــه عليــه الــصالة,التغلــيظ والتــشبيه بالكفــار ال عــىل احلقيقــة عــىل وجــه

مــن حلــف بغــري "قولــه , و"قتالــه كفــر , و ســباب املــسلم فــسوق" :الــسالمو
  ."هذا أصوب القولني و: قال املوفق. غري ذلك و"اهللا فقد أرشك 

 لـــــيعلم بعـــــض , املـــــذكورة"احلاشـــــية  " نقلـــــت هـــــذا الـــــنص مـــــن :أقـــــول
 لــيس رأيــا لنــا تفردنــا بــه دون أهــل , أن الــذي ذهبــت إليــه,متعــصبة احلنابلــة

 ,املحققـــني مـــن علـــامء احلنابلـــة أنفـــسهم, ومـــذهب مجهـــورهم بـــل هـــو ,العلـــم
 ففــي ذلــك حجــة كافيــة عــىل ,غــريه, وهــو ابــن قدامــة املقــديس, وكــاملوفق هــذا

 يف االعتدال, و عىل ترك غلوائهم,هللا تعاىل حتملهم إن شاء ا,أولئك املتعصبة
  .حكمهم

   فوجــب الكــشف , أو نبــه عليهــا, قــل مــن رأيتــه تنبــه هلــا,بيــد أن هنــا دقيقــة
  .بياهنا وعنها
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 مــا دام ال , إنــام يــصح احلكــم بإســالمهً إن التــارك للــصالة كــسال:فــأقول
 ,مــات عـىل ذلــك, و أو يــدل عليـه,يوجـد هنـاك مــا يكـشف عــن مكنـون قلبـه

التوبة  وهذا الزمان, أما لو خري بني القتل يف أن يستتاب كام هو الواقعقبل 
 يف  فهــو, فقتــل, فاختــار القتــل عليهــا,بــالرجوع إىل املحافظــة عــىل الــصالة

ال جتــري عليــه , ومقــابر املــسلمني يف ال يــدفن, وهــذه احلالــة يمــوت كــافرا
ري  لـــو كـــان غـــ−  خالفـــا ملـــا ســـبق عـــن الـــسخاوي ألنـــه ال يعقـــل ,أحكـــامهم
 معــروف , هــذا أمــر مــستحيل, أن خيتــار القتــل عليهــا− قلبــه  يف جاحــد هلــا

  . ال حيتاج إثباته إىل برهان,بالرضورة من طبيعة اإلنسان
 " جمموعـة الفتـاوى " يف قال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا تعـاىل

البـاطن  يف  مل يكن, ومتى امتنع الرجل من الصالة حتى يقتل" ):٢/٤٨(
 كـــــام ,هـــــذا كـــــافر باتفـــــاق املـــــسلمني, ووجوهبـــــا والملتزمـــــا بفعلهـــــا بمقـــــرا

دلــــــت عليــــــه النــــــصوص , واستفاضــــــت اآلثــــــار عــــــن الــــــصحابة بكفــــــر هــــــذا
 ال يسجد هللا سجدة , عىل تركها حتى يموت فمن كان مرصا....الصحيحة

اعتقـاد  و فإن اعتقـاد الوجـوب, مقرا بوجوهباً فهذا ال يكون قط مسلام,قط
الــــداعي مــــع القــــدرة , و هــــذا داع تــــام إىل فعلهــــا,القتــــلأن تاركهــــا يــــستحق 

 يف  علـم أن الـداعي,مل يفعـل قـط وً فـإذا كـان قـادرا,يوجب وجود املقدور
  ."حقه مل يوجد 

  . هذه املسألة, واهللا ويل التوفيق يف هذا منتهى التحقيق: قلت
  ).١٧٨- ١٧٥، ١/١/١٧١"(الصحيحة"
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z٥٣x  
  ]:ص قال رسول اهللا[
   خيرجــوا أن املالئكــة اهللا أمــر النــار أهــل مــن أراد مــن رمحــة اهللا أراد إذا«
 أن النـار عىل اهللا وحرم السجود بآثار ويعرفوهنم فيخرجوهنم اهللا يعبد من

 أثـــر إال النـــار تأكلـــه آدم ابـــن فكـــل النـــار مـــن فيخرجـــون الـــسجود أثـــر تأكـــل
  .رواه البخاري ومسلم »السجود

  ]:قال اإلمام[

النــار, وكــذلك لــو كــان املوحــد  يف خيلــدونفيــه أن عــصاة املــصلني ال 
ًتاركا للصالة كسال فإنه ال خيلد ً.  

  ).١٤٩ص"(صفة الصالة"
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z٥٤x  
هـو : اآلن كثري من أهل العلـم بعـضهم يقـول: بالنسبة جزاك اهللا خري لتارك الصالة: سؤال

هـذه املـسألة وهـل هـو كفـر دون كفـر أو كفـر  يف هو فاسق, فـام حكمـه: كافر وبعضهم يقول
 خيرج من امللة?

سلسلة األحاديث الـصحيحة وذكرنـا  يف  نحن ذكرنا هذه املسألة:الشيخ
ًبأن من ترك الـصالة عامـدا متعمـدا جاحـدا هلـا فهـو كفـر بإمجـاع األمـة, أمـا  ً ً
ًمــن تركهــا كــسال معرتفــا بوجوهبــا ويتمنــى مــن اهللا عــز وجــل أن هيديــه وأن  ً

خيـــرج بـــه مـــن امللـــة; ألن ًيوفقـــه للـــصالة فهـــذا لـــيس بكـــافر كفـــرا يرتـــد بـــه و
ُالكفــر الــذي خيــرج بــه صــاحبه مــن امللــة مقره القلــب فــإذا كــان هــذا التــارك  ُّ ــَ َ

ًقلبــه معرتفــا بــام فــرض اهللا عليــه مــن فــرائض لكنــه يعــرف  يف ًللــصالة مؤمنــا
بأن الـشيطان والـنفس األمـارة بالـسوء والتجـارة وإىل آخـره ال شـك أن هـذا 

ــ أن ال يكفر مــا دام أنــه يــؤمن بــام رشع التعلــل مــردود عليــه, ولكــن يــشفع لــه َّ ُ
  .اهللا تبارك وتعاىل

والعلامء واملحققون كابن تيمية وابن القيم اجلوزية وغـريه قـد وضـعوا 
قاعــدة عامــة أال وهــي التفريــق بــني الكفــر العمــيل والكفــر االعتقــادي, فمــن 

الكفـر  يف الكفر االعتقادي فهو الذي ارتد عن الدين, أما من وقع يف وقع
لعميل فهذا ال حيكم بردته وإنام بفسقه وفجوره, فتارك الصالة هكـذا ال ا

ٍحيكــــم بأنــــه كــــافر إال إذا جحــــد ذلــــك جحــــدا فحينئــــذ يكفــــر; ولــــذلك كــــان  ً
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مـــذهب مجـــاهري العلـــامء عـــدم تكفـــري تـــارك الـــصالة إال مـــع اجلحـــد, وهـــذه 
 رواية عن اإلمام أمحد نفسه فهو وافق فيه مجاهري األئمة عىل أن الرتك إن

  .كان ليس عن جحد فهو فسق وليس كفر
العهد الذي بيننا وبينهم «: بالنسبة للحديث بارك اهللا فيك!  طيب:مداخلة

   يا ليت ترشح احلديث?»الصالة فمن تركها فقد كفر
ليس هذا هو أول حديث يقال فيه من فعل كذا !  هو بارك اهللا فيك:الشيخ

 »كفـر , اهللا فقـد أرشكمن حلف بغـري«: فقد كفر, عندكم احلديث املشهور
  . إنه ارتد عن دينه»وحياة أيب«: أال نقول نحن من قال

صــحيح البخــاري ملــا  يف ًوأنــتم تعلمــون مــثال حــديث عمــر بــن اخلطــاب
ال حتلفــوا «: ســمعه الرســول عليــه الــسالم حيلــف بأبيــه فقــال عليــه الــسالم

ابنـه  ويف حـديث )١(»ًبآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بـاهللا أو ليـصمت
مــــن حلــــف بغــــري اهللا فقــــد «: صقــــال رســــول اهللا : عبــــد اهللا بــــن عمــــر قــــال

فقــد كفــر, فــال يلــزم مــن جمــيء لفظــة مــن فعــل :  ويف روايــة أخــرى)٢(»أرشك
كفـر أي : ًأنه كفر كفر ردة وإنام لـه معـان كثـرية, منهـا مـثال: كذا فقد كفر أي

ًكفـر كفـرا عمليـا ونحـو ذلـك مـن املعـاين ال.. أرشف عىل الكفـر تـي يـضطر ً
:  نقـول»من ترك الصالة فقد كفـر«: إليها أهل العلم بالتوفيق بني النصوص

ًال إلــه إال اهللا نفعتــه يومــا «: مــن قــال.. »ال إلــه إال اهللا دخــل اجلنــة: مــن قــال«
أيـام عبـد أبـق مـن مـوالة فقـد «حـديث البـزار وغـريه,  يف  كام جاء»من دهره

                                                 
 ).٤٣٤٦رقم(ومسلم ) ٢٥٣٣رقم( البخاري )١(
 ).٦٢٠٤رقم( صحح اجلامع )٢(
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د كفـر فقـد كفـر وال يوجـد حـديث ً هذه األلفاظ كثرية وكثرية جدا فق)١(»كفر
َّيفرس هكذا عىل ظاهره إذا جاء بلفظ فقد كفر َ ُ.  

 يعامـل نفـس املعاملـة »من ترك الصالة فقد كفـر«: هذا احلديث حديث
لفظة  يف التي تعامل هبا األحاديث األخرى التي تشرتك مع حديث الصالة

: ًديــث مــثال, فهنــا تــأيت تآويــل كثــرية هلــذا الــنص فكثــري مــن األحا»فقـد كفــر«
 هل معنى ذلـك أنـه كفـر »ال يدخل اجلنة نامم «.. )٢(»ال يدخل اجلنة قتات«

إن كـــان يـــستحل ذلـــك بقلبـــه فقـــد حرمـــت عليـــه : بـــسبب نميمتـــه? اجلـــواب
إن كـــان يعـــرتف بتحـــريم ذلـــك ويعـــرتف بأنـــه خمطـــئ وأنـــه مـــذنب .. اجلنـــة

flí@ü@fléÜÛa@Şæg@@@čéči@ÚflŠž’Ží@žæc@ŽŠčÐžÌ﴿: وجمرم; فهو أمره إىل اهللا كـام قـال عـز وجـل
Žõbfl’flí@žåflàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë﴾)٤٨:النساء(.  

فــــرتك الــــصالة هــــو فعــــل يعــــرض صــــاحبه أن يمــــوت والعيــــاذ عــــىل غــــري 
ال يؤتــون .. اإليــامن, وتــرك الــصالة هــو مــن شــيم الكفــار الــذين ال يــصلون
كفـره هنـا كفـر الزكاة وال يصلون, فاملسلم إذا مل يصل فقد شابه الكفـار, ف

ًعميل واألحاديث كثرية وكثرية جدا التي ال بد من تأويلها, مثال قال عليه : ً
حجــة الــوداع وقــد خطــب فــيهم أمــر جريــر بــن عبــد اهللا  يف الــصالة والــسالم

ًال ترجعــوا بعــدي كفــارا «: الــبجيل أن يستنــصت النــاس, فقــال عليــه الــسالم
  ..»يرضب بعضكم رقاب بعض

                                                 
 ).٢٧٣١رقم( صحيح اجلامع )١(
 ).٥٧٠٩رقم(لبخاري  ا)٢(
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 فــإذا قتــل »ســباب املــسلم فــسوق وقتالــه كفــر«: مومثــل قولــه عليــه الــسال
: ال; ألن اهللا قـال: ًمسلم مـسلام أو قاتلـه فهـل هـذا يرتـد عـن دينـه? اجلـواب

﴿@@@@@@@@@@@@@@@@óÜflÇ@bflàŽçafl†žyg@žoflÌfli@žæhÏ@bflàŽèfläžîfli@aìŽzčÜž•dÏ@aìÜflnflnÓa@fĺ čäčßžûŽàÛa@flåčß@æbflnÐčöb@žægflë
@@@žjflm@ïčnÛa@aìÜčmbÔÏ@ôflŠžþa@@@@@čéÜÛa@Šžßc@óÛg@flõïčÐflm@óŞnfly@ïčÌ﴾) فـاعترب كـال مـن )٩:احلجـرات 

 يف الطـــائفتني الباغيـــة واملبغـــي عليهـــا مـــن املـــؤمنني مـــع أن الرســـول يقـــول
ـــا »ســـباب املـــسلم فـــسوق وقتالـــه كفـــر«: احلـــديث الـــسابق  فـــبامذا يفـــرس هن

 ًوهكــذا أيــضا أحاديــث الــصالة التــي.. كفــر عمــيل.. الكفــر? كفــر دون كفــر
فيها الترصيح بأن من ترك الصالة فقد كفر, إما أن يقال أرشف عىل الكفـر 

ًأرشف أن يمـــوت عـــىل غـــري ملـــة اإلســـالم, أو أنـــه كفـــر كفـــرا .. االعتقـــادي
ًعمليا, هذا التأويل ال بد منه حتى ال نرضب أحاديث الرسول عليه السالم 

  .بعضها ببعض
   )٠٠ :٢٥ :٢٩/ ٨١ (" اهلدى والنور"
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z٥٥x  
 , ما حكم تارك الصالة وهو موحد ويعرف حدود اهللا وقد أهلته الدنيا عن ذكر ربه:لسؤا

ًومات عىل ذلك وما حكم تارك الصالة خوفا من حـاكم ظـامل وال يـصيل إال عنـدما يـصبح 
 ?بأمان ومات عىل ذلك

أمــــان ال  يف ً يــــصيل خوفــــا مــــن احلــــاكم الظــــامل وحــــني ال يكــــون:الــــشيخ
  يصيل?
ًالة خوفا َ من احلاكم الظامل وال يصيل إال إذا أمـن هو تارك للص :مداخلة
  احلاكم?

  ً كيف تارك الصالة خوفا من احلاكم?:الشيخ 
 هـــو تـــارك للـــصالة إذا علمـــوا أنـــه ,ً ال يـــصيل خوفـــا مـــن احلكـــام:مداخلـــة

  .يصيل يؤذونه
   هم كفار يعني?:الشيخ
 واألول هــو موحــد يعــرف حــدود اهللا وقــد أهلتــه الــدنيا عــن ذكـــر :مداخلــة

  ربه?
   والثاين أيش الفرق بينه وبني األول يعني غري موحد? :الشيخ
  ً الثاين يعني نفس اليشء لكن ترك الصالة خوفا من احلاكم?:مداخلة
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ً املهــــم أن املــــسلم إذا كــــان يــــشهد أن ال إلــــه إال اهللا وأن حممــــدا :الــــشيخ
ًرسول اهللا حقا ولكنه يرتكب كثريا من املعـايص الكبـائر والـصغائر كأكـل ً 

فهـــو إن فعـــل كـــل ذلـــك  ,ومن ذلـــك تركـــه للـــصالة,الربـــا والزنـــا ونحـــو ذلـــك
ًجحدا بحكم اهللا فيها فهو كافر مرتد, فمـن جحـد مـثال رشعيـة الـصالة فهـو  ً
كافر, من جحد حتريم الربا والزنـا والـرسقة وغـري ذلـك مـن املعـايص فهـو 

ألن هــذا اجلحــد يتعلــق بالقلــب وهــو الكفــر االعتقــادي فحينئــذ مثــل ;كــافر
ًهذا ال يكون مسلام إطالقا ً.  

ً وعىل العكس من ذلك من كان مؤمنا باهللا ورسوله وكل ما جاء عـنهام 
ًولكنه يواقع شيئا من تلك الكبائر فأمره إىل اهللا إن شاء عذبه وإن شاء غفر 

 الكفـــــر الـــــذي يـــــساوي :اجلـــــان هبـــــذا اجلـــــوابَعُتلـــــه وحينئـــــذ فالـــــصورتان 
أما إذا كان هناك كفر عميل كرتك , ياخلروج عن امللة هو الكفر االعتقاد

فال يكفر إال ;ألنه مؤمن برشعيتها; الصالة فهذا ال خيرج صاحبه عن امللة
  .إذا جحد رشعيتها

   )٠٠ :٢٣ :٠٩/ ٩٧(" اهلدى والنور"
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z٥٦x  
 ]:سئل الشيخ عمن يصيل الفجر بعد طلوع الشمس,ثم قال السائل [

ًفهذه الصالة التي يصليها دائام وأبدا     يف بعد طلوع الشمس ال قيمة هلـاً
  .ًالرشع أبدا

  ًهل جتزي هذه الصالة وما يرتتب عليها من إثم أم يعترب كافرا?
ال تربأ ذمته بأدائه صالة الفجر : هذه الصالة ال جتزيه, أي: أقول :الشيخ

ًدائام وأبدا بعد طلوع الشمس إال   .ًاحلالة التي ذكرهتا آنفا يف ً
د صــالة العــشاء, فــإذا غلبــه النــوم ومــا اســتيقظ وخالصـة ذلــك أنــه ينــام بعــ

  .إال بعد الشمس, فال مؤاخذة نائم
  .منهجه السابق ما جيوز وال جتزئه هذه الصالة يف لكن أن يظل

ًأما أنه يعترب كافرا أم مقرصا فقط? ً  
ًال يعترب كافرا إذا كان معرتفـا بـرشعية هـذه الـصالة كـل: أقول وقتهـا,  يف ً

  ..ًيوم يؤنبه عىل تقصريه, فهذا ال يعترب كافراوضمريه كام يقولون ال
  . بخالف املنهج:مداخلة
  . بخالف املنهج:الشيخ

ًال يعتــرب كــافرا وإنــام يعتــرب مقـــرصا أشــد التقــصري, وأخــريا ً أدى فريـــضة : ً
  احلج فهل تعترب صحيحة?
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إذا كان قد أدى فريضة احلج برشوطها وبأركاهنا فهي صـحيحة, : نقول
  واضح?
  .نعم :مداخلة
  .نعم:  وهل جتوز أم ال? اجلواب:الشيخ
  ...:مداخلة
   هو يصيل أو ال يصيل?:الشيخ
   بعد التوبة?:مداخلة
  .نعم :الشيخ
  . مكث ثالث سنوات يصيل:مداخلة
   يصيل, طيب ما اغتسل?:الشيخ
 نعم, بعدما رجع إىل اهللا صار له ثالث سنوات يقول ما أغتسل, :مداخلة
  .ًجاهال فيه
  .سنني كل هذه ال:الشيخ
ً نعم يغتسل, ولكن اغتسال الرجوع إىل اهللا مثل مثال املسيحيني :مداخلة

  ملا يدخل اإلسالم يغتسل 
  ً هل كان كافرا? :الشيخ
  .ال :مداخلة

  ً. هو كان ضاال:الشيخ
ً ضاال تاركا للصالة وسائر العبادات:مداخلة ً.  
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ًليس كافرا, عندما كان تاركا للـصالة كـان مؤمنـا: ً إذا:الشيخ ً   هبـا كـام قلنـاً
  .املرة األوىليف 

  .نعم :مداخلة
ً طيــب هــذا لــيس كــافرا, ولــذلك ال جيــب أن يغتــسل, كــام جيــب :الــشيخ

ًعـىل الكــافر إذا أســلم أن يغتــسل, لكــن هــو ملــا مــثال تــاب إىل اهللا عــز وجــل 
ًتوبة نصوحة, وفاجأته أول صالة, فإن كان جنبا مثال فعليه أن يغتسل, وإن  ً

ًكان حمدثا حدثا    .أصغر عليه أن يتوضأً
ال بد أنه فعل هذا وهذا, أما اغتسال ألنه ارتد, هذا إنام جيب عىل قول 

ًهـذه الـبالد, أن تـارك الـصالة كـسال كـافر مرتـد  يف من يقول مـن مـشاخيكم
  .ًعن دينه, وهذا ليس صوابا

ولذلك فهو ضال; أسلم منذ ثالث سنوات, ال جيـب عليـه إال مـا فعلـه, 
ابة عند اللزوم, وأن يتوضأ لكل صالة, ونسأل اهللا أن أن يغتسل غسل اجلن
  .ًيثبتنا وإياكم مجيعا

 )٠٠ :١١: ٢٠/ ٤٠٢(" اهلدى والنور"
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z٥٧x  

 ًحكم تارك الصالة قطعيا?: السؤال
ً حكم تارك الصالة إن كان تركها كسال وهو يؤمن بـرشعيتها فهـو :الشيخ

  .تد عن دينهمسلم فاسق, أما إذا كان ينكر رشعيتها فهو كافر مر
   )٠٠ :١٤ :٢٨/ ٤٣٧" (اهلدى والنور " 
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z٥٨x  
 ما حكم تارك الصالة, وماذا يفعل من كان أبوه أو أخوه أو ابنه تارك لصالته?: السؤال
 :اجلواب

  :بالنسبة للشطر األول
ًإمـــا أن يرتكهـــا كـــسال وإمـــا أن يرتكهـــا جحـــدا : تـــارك الـــصالة لـــه حالتـــان ً

ًجمهــــور العلــــامء أيــــضا عــــىل أنــــه ال يكفــــر, ًلــــرشعيتها, فــــإن تركهــــا كــــسال ف
روايــة عنــه ختــالف الروايــة األخــرى التــي توافقــه توافــق  يف ومــذهب أمحــد

ًاجلمهـــور, يقـــول بأنـــه يكفـــر بـــرتك الـــصالة ولـــو كـــسال, لكـــن الروايـــة التـــي 
املغنــــي وغــــريه,  يف رجحهــــا كبــــار فقهــــاء احلنابلــــة كــــابن قدامــــة املقــــديس

روايــة اجلمهــور وهــي أن تــارك الــصالة رجحــوا روايتــه األخــرى املوافقــة ل
ًكسال يفسق وال يكفر, أما إن تركها جحدا لرشعيتها, فهذا كافر باإلمجاع ً.  

فــروع اجلمهــور  يف لكــن هنــا صــورة ال بــد مــن التنبيــه إليهــا; ألهنــا تــذكر
ًالذين ال يكفرون تارك الـصالة; ألنـه تركهـا كـسال, فـام جـزاء تـارك الـصالة 

  .ًكسال
ذهب أيب حنيفــــة أنــــه حيــــبس حتــــى يتــــوب, ومــــذهب مــــ: هنــــاك مــــذهبان

  .اإلمام الشافعي وغريه أنه يستتاب, فإن تاب وإال قتل
وغــسل وصــيل عليــه : اخلطــأ أن متــام اجلــواب فــإن مل يتــب قتــل, قــالوا

  .مقابر املسلمني, هذا خطأ يف ودفن
  ..كفر.. :مداخلة
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  . ال, هم ما يقولون كفر:الشيخ
  .ا قتل حد:مداخلة
ًدقــة هنــا, مــا يــأيت بيانــه وجتاوبــا مــع قــول أهــل العلــم الــذي يف   ال:الــشيخ

هذا الزمان, من بركة العلم أن يعزى كل قول  يف أخل به أكثر طالب العلم
ً اســـتفدت مـــا يـــأيت مـــن كـــالم ابـــن تيميـــة مل يـــسبقه إليـــه أحـــدا القـــائلهن فأنـــ

  .ًإطالقا
 : وهـو تـارك صـالة, قيـل لـه− عـىل القتـل− من عـرض عـىل النطـع : يقول

إمـــا أن تتـــوب وتـــصيل وإال قتلنـــاك فـــآثر القتـــل عـــىل الـــصالة, هـــذا يمـــوت 
ًكــافرا; ألنــه ال يتــصور أن يكــون يــدين اهللا عــز وجــل بــرشعية الــصالة وأمامــه 
القتــل ويعانــد وخيتــار القتــل عــىل الــصالة, هــذا مــستحيل, لــذلك فهــذا قــول 

  .رجلًخطأ يا أبا عبد الرمحن, هذا القول خطأ, ال يقتل حدا مثل هذا ال
  .. هم يقولون:مداخلة
   ســاحمك اهللا, وأنــا أقــول مــاذا? أنــا أقــول إنــام يقولــون قــول باطــل :الــشيخ
  .ال جيوز
ًتــارك الــصالة كــسال ال حيكــم عليــه بــالكفر,لكن يــستتاب فــإن تــاب : ًإذا
  .فبها

فام الفرق بني القولني الذي حيكم بالكفر والذي يقول ال, ليس بكافر, 
زوجتـــه بانـــت منـــه, فـــال بـــد أن يعقـــد مـــن جديـــد تـــارك الـــصالة كـــافر طلقـــت 

ًوجيــدد إيامنــه مــن جديــد, أمــا الــذي يقــول تــارك الــصالة كــسال ال يكفــر ال 
يرتتــــب عليــــه هــــذه األمــــور األخــــرى, لكــــن إذا مــــا جــــيء بــــه أمــــام القــــايض 
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صــل وإال قتلنــاك, فــآثر القتــل عــىل الــصالة هــذا يمــوت : الــرشعي, وقيــل لــه
ً عقائـديا كـام يقولـون اليـوم, ال يـرى الـصالة, ًكافرا, ال يتـصور أن يكـون إال

  .ًفهذا يموت كافرا
 )٦٤٢/٠٠:٢٧:٢١"(اهلدى والنور"
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z٥٩x אאאא 
   :قال عنه اهللا ريض الدرداء أيب عن

   »له وضوء ال ملن صالة وال ,له صالة ال ملن إيامن ال« 
  .ًموقوفا وغريه الرب عبد ابن رواه 
   ). موقوفصحيح(

  .»كفر فقد الصالة ترك من« :ص النبي قال شيبة أيب ابن وقال
 النبي عن صح« :يقول إسحاق سمعت :املروزي نرص بن حممد وقال 
 النبــي لــدن مــن العلــم أهــل رأي كــان وكــذلك ,كــافر الــصالة تــارك أن ص
  .»كافر وقتها يذهب حتى عذر غري من ًعمدا الصالة تارك أن ص
  ]:قال اإلمام[

إذا أيب من : عن إسحاق) ٤/٢٢٦(التمهيد  يف  وزاد ابن عبد الرب:قلت
ًففــــي قولــــه هــــذا مــــا يــــشعر أنــــه ال يــــصيل عنــــادا .  ال أصــــيل:قــــضائها وقــــال

ولـيس . هـذه احلالـة ونحوهـا كـافر يف فهـو, ًواستكبارا عن اخلضوع هللا هبـا
هـــذا الزمـــان الـــذي عطلـــت فيهـــا إقامـــة احلـــدود  يف ًكـــذلك مـــن يقـــول مـــثال

واهللا يعلـم , اهللا يتـوب عـيل: −  حني ينكـر عليـه تـرك الـصالة قـال – الرشعية
بـل مـا اقـرتن بـه مـن , فلـيس الكفـر هـو ملجـرد الـرتك...أنه صادق فيام يقول

واهللا . فعليه حتمـل أحاديـث البـاب وآثـاره, العمل الدال عىل الكفر القلبي
  . أعلم
 ). ١/٢٥٩" (التعليق على الترغيب والترهيب"
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z٦٠x א 
ًسؤال عىل أساس نحن نعلم بأن من ينكر شيئا معلوما من الدين بالرضورة يعني : السائل ً

ًتذاكرنا هبذا الكالم عند كثري من املشايخ اهللا جيزهيم خريا, ولكن اهللا جيزيك اخلري تفصل 
فعـل ذلـك, لنا, واحد ينكر يشء معلوم من الدين بالرضورة نزل من اهللا سلطان بأنه كافر من 

ًآيت حلديث صحيح رواه مثال البخاري ومسلم بني الرجل والكفر ترك الصالة, ومـن : ًمثال
ًتركها فقد كفر, وأيضا ورد بأن البعث واجب اإليامن به وورد بأنه مـثال أحاديـث متـواترة عـن  ً

ًإلـــخ, طيـــب أحـــد أنكـــر شـــيئا مـــن هـــذه املعلومـــات .. عـــذاب القـــرب أو املـــسيح الـــدجال كـــذا
 .رة, ما حكمه, وكيف نتعامل معه, أال يكفر هبذا الكالمبالرضو

ً أنــت حــرشت أمــورا اعتقاديـــة بــأمور عمليــة, مــثال:الــشيخ إنكــار البعـــث : ً
والنشور قرنت معها ترك الصالة, وأنت تعرف أن ترك الصالة عمل يقرتن 

القلـــب أو خـــرج مـــن القلـــب,  يف بـــه نيـــة, أمـــا البعـــث فهـــو جمـــرد إيـــامن وقـــر
م العبــادات واملعــامالت ال يمكــن أن تقــرن مــع الغيبيــات, فاألحكــام أحكــا

موضــــوع  يف فــــاآلن حــــدد كالمــــك حتــــى يتــــضح لــــك اجلــــواب, هــــل أنــــت
العمليـات  يف اإليامنيات والغيبيات كالبعث والنشور ونحـو ذلـك, أم أنـت

  كالصالة والزكاة ونحو ذلك?
معلومـات مـن الـدين بالـرضورة, :  يـا شـيخ, قلـتالـسؤال حددت :السائل

  .ور معلومة من الدين بالرضورةأم
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ً معلــــوم مــــن الــــدين بالــــرضورة الــــصالة مــــثال معلــــوم مــــن الــــدين :الــــشيخ
  بالرضورة, هل سؤالك أنه أنكرها أم تركها?

  . تركها:السائل
   وما أنكرها?:الشيخ
  . وما أنكرها:السائل
مـساق  يف  طيـب, فـاملعلوم مـن الـدين بالـرضورة العلـامء يـسوقوه:الشيخ

  األحكام?الغيبيات أم 
  . نريد منك التفصيل:السائل
ً العلــامء ملــا يقولــوا العبــارة يقــصدون بمــن أنكــر شــيئا معلــوم مــن :الــشيخ

, لــيس مــن تــرك العمــل, فيجــب أن »مــن أنكــر«الــدين بالــرضورة فهــو كــافر, 
  .تفرق

  .من تركها:  ورد بالنص يا شيخ:السائل
ح اصـــــطال يف  جيـــــب أن تفـــــرق اهللا هيـــــديك, اآلن نحـــــن نبحـــــث:الـــــشيخ

العلــامء ومــن هــو الكــافر عنــدهم, مــا نبحــث بخــصوص تــارك الــصالة, هــذه 
ًهلــــا حجــــرة لوحــــدها, بحــــث لوحــــده, فمــــن أنكــــر شــــيئا معلــــوم مــــن الــــدين 

 مــن الــدين ًاًبالــرضورة, هــو الــذي يكفــره العلــامء, أمــا مــن تــرك شــيئا معلومــ
قاعـدة مـن  يف بالرضورة وهو يؤمن أنه من الدين بالرضورة فهـذا ال يـدخل

اآلن أنـــت : ًر شـــيئا مـــن الـــدين بالـــرضورة فقـــد كفـــر ألنـــه ال ينكـــر, يعنـــيأنكـــ
ــــه موضــــوع الــــساعة, ومــــشايخ الــــسعودية دائــــام  ــــال الــــصالة, ألن ًجئــــت بمث
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ًيدندنون حول القضية هذه, اترك اآلن مؤقتـا موضـوع الـصالة, وخـذ الـذي 
ًال يصوم, هل هو أنكر شيئا معلوما من الدين بالرضورة? ً  

  .ال :السائل
   طيب, هل هو كافر وهو ال يصوم?:خالشي

  .ال :السائل
  .طيب :الشيخ
  . ما ورد هنا نص يا شيخ:السائل
  . ال تقل يا أخي ما ورد:الشيخ
  . ورد نص بأنه يكفر تارك الصالة:السائل
  . اهللا هيديك اصرب:الشيخ
  .تفضل :السائل

ســـوء الفهـــم,  يف  اآلن نحـــن نزيـــل عراقيـــل; لكـــي ال يقـــع اإلنـــسان:الــشيخ
ًأن نعلــم مــاذا يعنــي العلــامء بمــن أنكــر معلومــا مــن الــدين بالــرضورة, : امنهــ

فالــصيام هــي مــن األحكــام املعلومــة مــن الــدين بالــرضورة, الــصيام, فمــن 
أنكر رشعية الصيام كمن أنكر رشعيـة الـصالة, كالمهـا كـافر, بـل مـن أنكـر 

ات ًما هو دون ذلك من أنكر مثال حتريم اخلمر فهو كافر, واألمثلة بالعرش
  .إن مل نقل باملئات واأللوف
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اآلن واضــــــح لــــــك مــــــا املقــــــصود مــــــن قاعــــــدة املعلــــــوم مــــــن الــــــدين : ًإذا
بالــرضورة, لكنــي أنــا أظــن مــا هــو هــذا أنــت موضــوعك, بــس اخــتلط عليــك 

رمـــضان, موضـــوعك أن تـــارك الـــصالة جـــاء فيـــه نـــص مـــن تـــرك  يف شـــعبان
ا أتيـت لـك الصالة فقد كفر, ولذلك هذا ظهر منكم أكثر من مرة خاصة مل

ًإذا : مـــــا جـــــاء فـــــيمن تـــــرك الـــــصيام, أنـــــا أقـــــول اآلن: بمثـــــال الـــــصيام, قلـــــت
  ما حكم من ترك الصالة?: موضوعك
ً أيــضا أنــا أقــصد األمــور األخــرى جــزاك اهللا خــري أنــت فــصلت يل :الــسائل
  .سؤايل
  .ً إذا انتهينا منها:الشيخ
  . نعم انتهينا منها:السائل
  .الصالة اآلن يف  طيب نحن:الشيخ
  .ً اآلن تارك الصالة نعم جزاك اهللا خريا:السائل
 فمن ترك الصالة فقد كفـر, أال تتـصور معـي أن كـل تـارك للـصالة :الشيخ

يمكــن أن يتــوفر فيــه أمــران اثنــان, ويمكــن أال يتــوفر فيــه االثنــان وإنــام يشء 
واحـــد, فـــرب تـــارك للـــصالة ال يـــصيل, هـــذا يشء, الـــيشء الثـــاين ال يـــرى 

بـال صـالة بـال : قول لك كـام نـسمع مـن بعـض الـشبابرشعية الصالة, هو ي
وقـت مــىض وانقــىض, اآلن املدنيـة والرقــي والرياضــة  يف صـيام, هــذا كــان

كــل هــذا يغنينــا عــن مثــل هــذه الــتامرين, هــذا خيتلــف عــن األول, األول ال 
يــا أخــي ملــاذا ال : ًيــصيل فعــال, لكنــه يــؤمن بــرشعية الــصالة, وإذا قلــت لــه

  ب علينا, هذا مؤمن أم كافر?اهللا يتو: تصيل? يقول
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  .ًقلت لك ورد فيه نصا,  شيخ:السائل
  . كافر?:الشيخ
  .كافر :السائل

   ال حتيد عن اجلواب, كافر?:الشيخ
  .كافر :السائل

  . ال, مؤمن:الشيخ
  . ترك الصالة يا شيخ:السائل
 اهللا هيــديك اهللا هيــديك, أنــت بتقــول يل تــارك الــصالة هــل أنبــأتني :الــشيخ

تـارك : هـو تـارك صـالة, أنـت تقـول يل: عندي, أنا أقول لكبيشء جمهول 
  .قل آمني. اهللا هيديك. صالة

  .آمني :السائل

 الـــرجلني كالمهـــا تـــارك للـــصالة, أحـــدمها تـــارك للـــصالة ويـــؤمن :الـــشيخ
اهللا يتـــوب علينـــا, : بـــرشعيتها وأتيـــت لـــك بمثـــال واقعـــي, إذا قيـــل لـــه يقـــول

ك للـــصالة ومنكــــر لــــرشعية بـــال صــــالة بـــال صــــيام, فهـــذا تــــار: اآلخـــر يقــــول
  الصالة, هل مها سواء?

  .اآلن ما أظنك تقول سواء
  .ً قد يكون كفرا دون كفر يا شيخ:السائل
  .فِّف خيوِّخيو.... :الشيخ
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  ..الدرك األسفل من النار ومنافق يف  يا شيخ فيه منافق:السائل
  . اهللا هيدينا وإياك قل آمني:الشيخ
  . آمني اللهم آمني:السائل
  هؤالء االثنني مثل بعض? :الشيخ
  ..الدرك األسفل من النار وذلك يف  قد يكون هذا:السائل
   هؤالء االثنني مثل بعض?:الشيخ
  .ال :السائل

  ليس مثل بعض, ما الفرق?...  احلمد هللا,:الشيخ
  . هذا أنكرها يعني أنكر مرشوعيتها وذلك تركها فقط:السائل
 تركهــا فقــط تركهــا واســتوى  هــذا ال يقابــل أنكــر اهللا هيــديك, ذلــك:الــشيخ

  ...الرتك, لكن اذكر يل نقطة اخلالف بينهام يف مع اآلخر الذي
ً هذا تركها جحودا برشعيتها, وذلك تركها مؤمنا برشعيتها:السائل ً.  
  . هذه جاءت منك, احفظ ما قلت اآلن, ما هو:الشيخ
  .أن هذا أنكرها:  حافظ حافظ, قلت:السائل
  .  نقطة الفرق:الشيخ
  . اجلحود وعدم اجلحود:السائل
  .ال :الشيخ
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  . جحود وإيامن بالرشعية:السائل
  . اجلحود يقابله اإليامن:الشيخ
  .أن هناك ورد نص:  شيخنا أرجع وأقول:السائل
  . اهللا هيديك:الشيخ
  .آمني :السائل

 أنــا عــارف مــا تريــد أن تقــول, لكــن نريــد أن نمــيش خطــوة خطــوة, :الــشيخ
ر مــا هــو معلــوم مــن الــدين بالــرضورة فهــو هــذا مــؤمن وذاك كــافر, ذاك أنكــ

ًكافر كفر ردة, هذا اآلخر كفر برتكه الصالة فعال, لكنه آمن برشعيتها, فهو 
  جيمع بني إيامن وبني ترك ملا يؤمن به, صح?

ال إيــامن ملــن ال أمانــة لــه, وال ديــن «: طيــب, قــال عليــه الــصالة والــسالم
 أنـت »يـامن ملـن ال أمانـة لـهال إ« ماذا تقول هبذا احلـديث? »ملن ال عهد له

حطيت أمانة عند زيد من الناس ورجعت بعد مدة طلبتها منه أنكرها, كافر 
  أم مؤمن?
َ أي ســامء تــضلني وأي أرض تقلنــي, مــا أعلــم واهللا ال إيــامن غري :الــسائل ْ ــ َ

ْكفر ُ.  
  ..ً إذا فأنت خضت:الشيخ
  .غري كفر, ال إيامن:السائل
  نعم? :الشيخ
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ال إيامن ملن ال «ال إيامن قد تكون غري كفر, :  يقول ال إيامن ملا:السائل
  . غري من تركها»أمانة له
  . اهللا هيديك:الشيخ
  .آمني :السائل

   أنت ال تشعر اآلن أنك تتكلم بغري علم?:الشيخ
  .ً أنا لست عاملا, أستفتيك يا شيخ:السائل
هــذا احلــديث مــا : أنــت تقــرر ال تــستفيد, فأنــا أســألك:  أنــا أســألك:الــشيخ

   فأنكر األمانة فهل هو كفر?»ال إيامن ملن ال أمانة له«: أيك? قالر
  ..ال أعلم. ال إيامن له: ص نقول كام قال الرسول :السائل
هـذا خيـوف, :  أرأيت كيف جتادل, من أجل هـذا قلـت لـصاحبك:الشيخ

ًليـــست ختـــوف يعنـــي بعلمـــك, ال, العكـــس متامـــا, أنـــت جتـــادل بالباطـــل, 
Ôflm@üflë@@@@@@şÝ×@fl…aflûÐÛaflë@flŠfl–fljÛaflë@flÉžàŞÛa@Şæg@ćáÜčÇ@čéči@ÙÛ@flžîÛ@bflß@ŽÑ@﴿: وربك يقول لـك

@@@bÛìŽ÷žflß@ŽéžäflÇ@flæb×@Ùč÷Ûžëc﴾)ال أعلـم, أمـا أن تـتكلم هكـذا :  أنـت تقـول)٣٦:اإلسراء
 بأوهامــك التــي أنــت عــايش فيهــا ألنــه عنــدك يشء مــن العلــم, هــذا ال جيــوز

  ?)وال دين ملن ال عهد له: (ًدين اهللا أبدا, ما معنىيف 
  .هذا ال أعلم تفصيله يا شيخ:  قلت لك:السائل
بـــني الكفـــر وبـــني «:  قلـــت, طيـــب كـــذلك أنـــت ال تعلـــم مـــا معنـــى:الـــشيخ

 ال تعلم, ألنـك مل حتـط باألدلـة التـي تتعلـق بموضـوع »الرجل ترك الصالة
الكفــــر العمــــيل والكفــــر االعتقــــادي, اآليــــة املعروفــــة اليــــوم التــــي يطرحهــــا 
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ًعروفــــون قــــديام بجامعــــة اهلجــــرة والتكفــــري, واملعروفــــون اليــــوم باســــم امل
žåflßflë@﴿: مرص أو غريه, أو مجاعة اجلهـاد اسـمهم يف اجلهاد أو املجاهدين

@@@@@@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@@flæëŽŠčÏbØÛa@﴾ ) إنـسان  يف  مـا رأيـك)٤٤:املائـدة
  ?َرَفَحكم بحكم خالف فيه الرشع ك

   احلاكم يعني?:السائل
  .ً أنا أسألك سؤاال أنت أجب عنه:الشيخ
  . إذا ممكنالسؤال أعد :السائل
  . اهللا هيديك:الشيخ
  . آمني:السائل

قـضية بخـالف مـا  يف حكومـة يف رجل حكم يف  اسمع, ما رأيك:الشيخ
  أنزل اهللا, أكفر?

  .ًهذا, إن كان حاكام يف  ما أستطيع أحكم:السائل
  وأنت مكلف أن حتكم?: سألك اآلنأنا أ :الشيخ
ًبالنسبة يل أحكم عىل تارك الصالة مثال? أنا :  كيف يعني, يعني:السائل
  .السؤالال أفهم 
  .ما أستطيع أن أحكم:  اهللا هيديك, أنت قلت:الشيخ
  .أنا سألتك احلاكم :السائل
   أنت سألتني?:الشيخ
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  .نعم سألتك احلاكم :السائل
 رجــل حكــم بحكومــة عــىل خــالف حكــم :ائلالــس اهللا هيــديك أنــا :الــشيخ

كفـر, مـا كفـر, ال :  أنت عليك اجلواب, تقولالسائل,اهللا عز وجل أكفر? أنا 
  .أدري

 .)٤٤:املائدة(﴾@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflëflæëŽŠčÏbØÛa﴿ :السائل
  . ال جتاوب:الشيخ
ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë@@@@@@@@@@@@﴿: ولنعـم اآليـة تقـ:  أنا أقول لـك:السائل

ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏflæëŽŠčÏbØÛa@﴾)٤٤:املائدة(.  
ك ترجــع بــنفس ع يــا أخــي أنــا عــارف اآليــة أنــا تلوهتــا عــىل مــسام:الــشيخ

أن هــذا تــارك الــصالة وأنــا ســألتك عــن تــارك الــصالة اهللا ... القــضية الــسابقة
  .هيديك
@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë﴿اآليـة نفس :  ال أقول يعني:السائل
flæëŽŠčÏbØÛa﴾)يكفر برصيح اآلية يكفر نعم:  يعني)٤٤:املائدة.  
 اهللا هيديك, أنا أسألك عن اآلية تلوهتا أنـا عـىل مـسامعك وبنيـت :الشيخ

قـــضية مـــا بخـــالف مـــا أنـــزل اهللا أكفـــر?  يف  رجـــل حكـــم:هـــذا الـــسؤالعليهـــا 
  .اآلية

  . أنا مل أستوعب سؤالك:السائل
 لـــــن تـــــستطيع أن تـــــستوعبه, تعـــــرف ملـــــاذا? ألنـــــك ليـــــست هبـــــذا :الـــــشيخ

  .املستوى, الزم تعرف حالك
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  . معليش يا شيخ:السائل
  ?السؤال ال أنت معليش, فهمت, أنت فهمت :الشيخ
  .. أنا أسألك إن كنت تقصد:السائل
  .و ال قل يل نعم أالسؤالفهمت :  أنا أسألك:الشيخ
  . ال ما فهمت:السائل
 سبحان اهللا, ما سمعتك مرة تقول إيه أو ال, إال تلف وتدور, هـل :الشيخ
  ?السؤالفهمت 
  . ال ما فهمته:السائل
  .كيف جتاوب عنه: ً إذا:الشيخ
  .ما استوعبت سؤالك:  قلت لك:السائل
  . اهللا أكرب:الشيخ
  .ما استوعبت سؤالك:  قلت يا شيخ:السائل
كفـــر, أنـــت أم : ألـــست أنـــت قـــرأت عـــيل اآليـــة وقلـــت يل قلـــت; :الـــشيخ

  غريك?
  . نعم قلت, ومن مل حيكم بام أنزل اهللا:السائل
ما التناقض هذا, التناقض كلـه يـأيت مـن احلـرارة التـي ليـست : ً إذا:الشيخ

  ?السؤالهل فهمت : قائمة عىل علم, أعيد عليك
  .ال :السائل
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  ً كيف جتيب إذا?:الشيخ
  ..فهمت :السائل
حكــومتني بغــري مــا أنــزل اهللا  يف رجــل حكــم: الــسؤال اآلن أطــور :يخالــش

  هل هناك فرق بني هذا الثاين واألول?
  . كلهم ما حكم بام أنزل اهللا, ال:السائل
   ما فيه فرق?:الشيخ
  .ال :السائل
زمانــه بغــري مــا  يف  هــل هنــاك قــاض ال يمكــن أن حيكــم ولــو مــرة:الــشيخ

  أنزل اهللا?
  . ال:السائل
  .كلهم كفار: ًا إذ:الشيخ
  . ال نستطيع أن نحكم بكفرهم يا شيخ:السائل
 اآلن أنـــت اســـتطعت, اآلن أنـــت حكمـــت, ألنـــك مـــا فرقـــت بـــني :الـــشيخ

رجلــني, ألنــه ظننــت أنــك ســتفرق, كنــت أريــد أوصــلك إىل عنــد أبــو رقيبــة, 
هـــذا الــــذي يعــــرتف أن اإلســــالم مــــىض وانقــــىض والــــصيام هــــذا والــــضحايا 

نــــت مــــا تفــــرق بــــني إنــــسان حكــــم مــــرة واحــــدة واألمــــوال الزم نــــدخرها, فأ
أن : إلخ, فتقول.. بخالف ما أنزل اهللا اتبع هوى اتبع شهوة خاف من رضر

ًهــو دائــام : هــذا كفــر, وبــني إنــسان ثــاين أعــاد القــضية ثــاين مــرة ويقــول لــك
  حيكم بغري ما أنزل اهللا, ما تفرق بني األمثلة كلها?
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  . ال, أفرق:السائل
   تفرق?:الشيخ
  .أفرق نعم :السائل
   طيــــب, خلينــــا نأخــــذ الــــرقم األصــــغر, مــــا الفــــرق بــــني رقــــم واحــــد :الــــشيخ

  ورقم اثنني?
عمــره  يف  رقــم واحــد ورقــم اثنــني كأنــه أخطــأ, مــرة واحــدة تقــول:الــسائل

  .ًمثال مل حيكم بغري ما أنزل اهللا
   تعيد عيل كالمي, جزاك اهللا خري, أنا أسألك ما الفرق?:الشيخ
  ..اك األول أخطأ وذ:السائل
   ما الفرق بالنسبة لكفر وما كفر?:الشيخ
  تنفيــذه, وذاك ال يقــر  يف  هــذا مقــر بــاحلكم بــام أنــزل اهللا, وأخطــأ:الــسائل
  .ًبه إطالقا
 من قال لك, أنا هكذا قلت لك, اهللا هيديك, يا اهللا يا سـيدي, فيـه :الشيخ

  .)١(تفضل. عندكم سؤال رضوري
   )٠٠ :٣٦ :٥١/ ٤٩١(" اهلدى والنور"

                                                 
ـــــدة )١(   طريقـــــة الـــــشيخ  يف قمـــــت بإثبـــــات النقـــــاش مـــــع أن الـــــشيخ قـــــد قطعـــــه; ألنـــــه ال خيلـــــو مـــــن فائ

 .يف املحاججة
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z٦١x אא 
א 

 تكفــري إىل بعــدهم ومــن الــصحابة مــن مجاعــة ذهــب قــد :املنــذري قــال[
 بـن عمـر :مـنهم ,وقتهـا مجيـع خيـرج حتـى ,لرتكهـا ًمتعمـدا الصالة ترك من

 ,جبـــل بـــن ومعـــاذ ,عبـــاس بـــن اهللا وعبـــد ,مـــسعود بـــن اهللا وعبـــد ,اخلطـــاب
 أمحـد الصحابة غري ومن ,عنهم اهللا ريض الدرداء بووأ ,اهللا عبد بن وجابر

 واحلكـم ,والنخعـي ,املبارك بن اهللا وعبد ,راهويه بن وإسحاق ,حنبل بن
 ,شيبة أيب بن بكر وأبو ,الطياليس داود وأبو ,السختياين وأيوب ,عتيبة بن

  .تعاىل اهللا رمحهم وغريهم حرب بن وزهري
  ]:ًفعلق اإلمام قائال

مجلة من قال بكفر  يف عض هؤالء الصحابة وغريهمذكر املؤلف بيف 
لكــن , ذلــك وبيانــه يف تــارك الــصالة نظــر ال يتــسع املجــال لتفــصيل القــول

 فإنـه ;اذكر منهم عىل سـبيل املثـال عمـر بـن اخلطـاب وعبـد اهللا بـن العبـاس
ص ( يف فـــــــانظر التعليـــــــق عـــــــىل هـــــــذين األثـــــــرين, مل يـــــــصح ذلـــــــك عـــــــنهام

٢٥٨ سلــــــسلة األحاديــــــث «و] لرتهيــــــبمــــــن صــــــحيح الرتغيــــــب وا) [٢٥٩,
  ).٥٦٥٠(» الضعيفة

 ونحــو ذلــك ذكــره فــيهم أمحــد بــن حنبــل, وهــذا وإن كــان يــذكره بعــض 
احلنابلة املتأخرين, فإنه ال يصح عند حمققيهم, فقد ذهب كثـري مـنهم إىل 
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, وكــذا شــيخ اإلســالم ...عــدم تكفــريه إال باجلحــد ونحــوه, كمثــل ابــن بطــة
 قيم اجلوزية, ومن سار عىل منواهلم, كالـشيخ ابن تيمية وتلميذه البار ابن

ًحممــد بــن عبــد الوهــاب رمحهــم اهللا مجيعــا, كيــف وال وقــد صــح عــن إمــام 
والــــذي يرتكهــــا ال ... «: ًالــــسنة أنــــه ســــئل عــــن تــــرك الــــصالة متعمــــدا, فقــــال

ًغري وقتها; أدعوه ثالثـا فـإن صـىل وإال رضبـت  يف يصليها, والذي يصليها ُ ْ ُْ َ
ونحوه كالم املجد ابن تيميـة, وحفيـده » ...لة املرتدعنقه, هو عندي بمنز

ابــــن تيميــــة, وكثــــري مــــن حمققــــي احلنابلــــة, ومــــنهم الــــشيخ حممــــد بــــن عبــــد 
ًالوهاب, كام تراه حمققا مفصال   .»حكم تارك الصالة«كتايب  يف ً

 ).١/٢٦٣" (التعليق على الترغيب والترهيب"
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z٦٢x א
א 

   :قال عنه اهللا ريض العقييل شقيق بن اهللا عبد نع
 غـــري كفـــر تركـــه األعـــامل مـــن ًشـــيئا يـــرون الصحممـــد أصـــحاب كـــان«

  .»الصالة
  ).صحيح موقوف(
 ]:قال اإلمام[

هذا ونحوه حممول عىل املعاند املستكرب املمتنع عن أدائها ولو أنذر 
  .»تارك الصالةحكم «انظر رسالتي , كام قال ابن تيمية وابن القيم. بالقتل

  )١/٢٥٦" (التعليق على الترغيب والترهيب"
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z٦٣x 
א،؟

 
ŠčŁa@âžìflîÛaflë@čéÜÛbči@flæìŽäčßžûŽí@bĆßžìÓ@Ž†čvflm@ü@@@@@@@﴿: قولـه تعـال يف مـا قولـك! شيخنا: السائل
@flß@flæëş…aflìŽí@@@ŽéÛìŽfl‰flë@fléÜÛa@Ş…bfly@žåNNN﴾)ادلةإلخ اآليـة, فيـه نعـرف أن تـرك الـصالة كفـر, )٢٢:ا 

ممكن اآلباء أو األبناء أو األخوان تاركني الصالة, هـل نعتـربهم ممـن حيـادون اهللا ورسـوله, 
 وهل مطلوب منا أال نوادهم إذا كنا مؤمنني باهللا?

   اآلية كيف تقول?:الشيخ
†čvflm@ü@@@@@@@@@@@ŽéÛìŽfl‰flë@fléÜÛa@Ş…bfly@žåflß@flæëş…aflìŽí@ŠčŁa@âžìflîÛaflë@čéÜÛbči@flæìŽäčßžûŽí@bĆßžìÓ@Ž@﴿ :السائل

žáŽçflõbflie@aìŽãb×@žìÛflë﴾)ادلة٢٢:ا(.  
  مــــاذا ) حيـــادون اهللا ورســـوله: (جيـــب أن نقـــف عنـــد قولـــه تعـــاىل :الـــشيخ

  نفهم منها?
ِاسب, أنا رجل مايل ً مفهومي أنا الصحيح أنا لست شيخا أنا حم:السائل

 حــد ووضــع الرســول واهللا ســبحانه وتعــاىل يف يعنــي; مطلــوب وضــع نفــسه
حد آخر, إن كان بإعالن الكفر, أو بارتكابه املعـايص, فيـه أمـور كثـرية يف 
  .ًجدا
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أنـا :  ال, بس فيه عندنا هنا بدي أنت نظرك ليش أنـت مـا دام تقـول:الشيخ
ُحماســـب, معناهــــا تعرفنــــي أنــــك لــــست عاملــــ ِّ َ ًا عــــىل األقــــل بعلــــم التفــــسري, ُ

  صحيح هذا?
  . صحيح بس أقرأ التفسري وأتعلم:السائل
ٍحينئــذ ينبغــي أن يعلــم كــل منــا كــام أنــه ال جيــوز للعــامل بالفقــه أو  :الــشيخ

احلديث أو التفسري أن يعتدي عىل صنعة الدكتور تيسري وهو طبابة ألنه أنا 
هللا هبـــا, فكـــذلك هـــو جاهـــل بالطـــب, فأنـــا أســـتمد منـــه املعرفـــة التـــي خـــصه ا

ًبـدوره ال يعتـدي عــىل غـريه مـن أهــل العلـم إن كـان حمــدثا فـام يـأيت يفتــأت 
إلـخ, ألن هـذا .. هـذا حـديث صـحيح وغـري صـحيح وضـعيف: عليه ويقول

ًلــيس مــن اختــصاصه, كــام أين أنــا مــسؤول أن أســأل أهــل العلــم, فهــو أيــضا 
aìÛdžbÏ@@@@@ü@žáŽnžä×@žæg@Š×ğ̂﴿: مسئول أن يسأل أهل العلم, كـام قـال تعـاىل Ûa@flÝžçc@

flæìŽàÜžÈflm﴾)كـذلك ال جيـوز لعامـة املـسلمني أن يفـرسوا القـرآن بـام )٤٣:النحل ,
, )٥٩:الفرقان(﴾aĆčjfl@čéči@žÞdžbÏ@@﴿: يبدوا لكل واحد منهم, وإنام كام قـال تعـاىل

žÈflm@ü@žáŽnžä×@žæg@Š×ğ̂@@@@@@﴿: أو اآليـة األوىل Ûa@flÝžçc@aìÛdžbÏ@flæìŽàÜ﴾)معلـيش )٤٣:النحل ,
مـا ينبغـي لـك وألمثالـك أن : أنا ما أعتب عليك أنك سألت, ال, لكن أقـول

ًيكونوا رأيا فهـم آيـة إال بعـد أن يـسألوا أهـل العلـم, فهنـا الـذين حيـادون  يف ِّ
اهللا ورسوله املقصود هبم املرشكون, فال يقصد بـه الولـد الـذي رضبـت بـه 

  .ًمثال أنه تارك صالة
  . الولد أنا ما أقصد طفل, ما أقصد طفل أنا:ةمداخل
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 ال ال, أنــا أقــصد معــك, أي تــارك الــصالة أنــا أقــول الــذي تقــصده :الــشيخ
أنت, الولد مـا قـصدت الولـد الـصغري أنـت ذكرتنـي اآلن بحـديث, والـيشء 

أركبنـــي, ! يـــا رســـول اهللا: , قـــالص بالـــيشء يـــذكر, جـــاء رجـــل إىل النبـــي
أركبه يا فالن :  سفر, قال للمختص باإلركابيريد دابة حتمله أمامه: يعني

وهــل : , قــال لــه»وهــل حيملنــي ولــد الناقــة«! يــا رســول اهللا: ولــد الناقــة, قــال
اللغة العربية ال تعني معناها صـبي غـري  يف فكلمة ولد. الناقة إال ولد الناقة

  .بالغ
  .ً الشائع حاليا:مداخلة
هـذا,  يف  احلـديثي معليش ما معليش, يمكن أنا غلب عـيل الفقـه:الشيخ

ًولـــد االبـــن, ولـــو كـــان مكلفـــا, وإنـــام املقـــصود هنـــا : فأنـــا قلـــت الولـــد يعنـــي
يعادونــه ويعلنــون عــداءه, فــال ينبغــي للمــسلم أن : الــذين حيــادون اهللا يعنــي

يـوادد وحيابـب هـؤالء, فـام فيـه إشـكال, أمـا إذا كـان هنـاك والـد ابـتيل بولـد 
 بـالغ مكلـف بأنـه ال يـصيل, فـام ولد: ًأعيد كلمة ولد, ولنقل اآلن توضيحا

ًينبغــــــي أن يعاديــــــه, لكــــــن ينبغــــــي أن يناصــــــحه, وأن يلتــــــزم دائــــــام توجيهــــــه 
: وتـــذكريه, وال يكـــون كـــام يفعـــل اليـــوم اآلبـــاء يرتكـــون األبنـــاء كـــام يقولـــون

يرخوا هلم احلبل عىل الغارب, ويرتكوهم يرشقوا ويغربوا, ويمـشوا عـىل 
إلــخ, هــذا ال ينبغــي, ..  نــصف الليــلكــيفهم, ويروحــوا ســينام ومــا يــأتون إال

  ...كام أنه ليس هذا معناه أنه يعادونه وحياربونه
ًأن يعتنــي بالولــد, وأن يــسعى دائــام لتوجيهــه, كــام تعلمــون مــن ] فالواجــب[

, )٦:التحـرمي (﴾ñfl‰bflvčzÛaflë@ŽbŞäÛa@bflçŽ…ìÓflë@aĆ‰bflã@žáØîčÜžçcflë@žáØflÐãc@aìÓ@@@@@@@@﴿: قولـه تعـاىل
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Žåžzflã@bÓž‹‰@ÙÛdžflã@ü@bflèžîÜflÇ@žŠčjİž•aflë@čñýŞ–Ûbči@ÙÜžçc@žŠŽßcflë@@@@@@@@﴿: ىواآليـة األخـر

@@ôflìÔŞnÜčÛ@òfljčÓbflÈÛaflë@ÙÓŽ‹žŠflã﴾)ًصـل, وهـذا األمـر أيـضا ال تقـل:  مـا معناهـا)١٣٢:طه أنـا : ِّ
 .أمرته ما فيه فائدة, ال

 . الصرب عليها عىل الصالة ليس عىل الرتبية:مداخلة
 ﴾bflèžîÜflÇ@žŠčjİž•aflë@čñýŞ–Ûbči@ÙÜžçc@žŠŽßcflë@@@@@@﴿ً الصرب عـىل الـصالة طبعـا, :الشيخ

, فالـشاهد أن األمـر ينبغـي أن يتكـرر مـن الوالـد البنـه, حتـى يـشعر )١٣٢:طه(
  .بأنه الولد هذا تأثر بنصيحة والديه, لكن ال ينبغي معاداته

  . مل أقصد هذا, قد يكون قريب أو صديق:السائل
  ...ليش, إذا االبن بارك اهللا فيك فمن باب أوىل اآلخرون مع:الشيخ
  . من شوية األخ سأل سؤال عن العمة, أقرت منكر فتم مقاطعتها:لائالس

 ال, هــذا يشء آخــر, أنــت ال تــسأل بــارك اهللا فيــك عــن املقاطعــة, :الــشيخ
اإلســـالم  يف أنـــت تـــسأل عـــن اآليـــة املـــواددة واملحاببـــة, املقاطعـــة وســـيلة

نعـــم مـــا : اإلســـالم وســـيلة تأديبيـــة, أنـــا قلـــت للرجـــل يف قاطعـــةتأديبيـــة, امل
óÜflÇ@aìŽãflëbflÈflm@üflë@ôflìÔŞnÛaflë@ğŠčjÛa@óÜflÇ@aìŽãflëbflÈflmflë@@@@@﴿: ًفعلت فعال, ألن ربنا يقول

@æaflëž†ŽÈÛaflë@ážq⁄a﴾)فـإذا االبـن زنـا واألم أقرتـه عـىل الزنـا ومـا أنكرتـه, )٢:املائدة ,
عمتـــك آه; فأقرهـــا :  ســـيكون بالنـــسبة هلـــا, قلـــتوالولـــد هـــذا مـــا أدري مـــاذا

×žåflÇ@flæžìflçbfläflnflí@ü@aìŽãb@@@@@@﴿ًأيضا, معناها سيصيب املسلمني ما أصاب اليهـود, 
@@@@@@@flæìÜflÈÐflí@aìŽãb×@bflß@flž÷čjÛ@ŽêìÜflÈÏ@ŠØäŽß﴾) فاملقاطعـة هـي وسـيلة تربويـة )٧٩:املائـدة 

لرســول عليــه رشعهــا الرســول عليــه الــسالم, مــع خــرية مــن خــرية أصــحاب ا
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القــرآن  يف , تعــرف هــذه القــصة يمكــن)١(الــسالم, وهــم الثالثــة الــذين خلفــوا
  .الكريم

حيــث أعلــن الرســول عليــه الــسالم أنــه ســيتوجه للغــزو وللجهــاد, فثالثــة 
ًمنهم تأخروا وانـشغلوا, وفعـال ختلفـوا, وأحـدهم اسـمعه كعـب بـن مالـك, 

ع الرســول مــن كــان مــن خــرية أصــحاب الرســول عليــه الــسالم, بعــد أن رجــ
اليـــوم أروح اليـــوم أروح, : الغـــزوة نـــدم عـــىل مـــا فعـــل, وهـــو كـــل يـــوم يقـــول

وشغل, فلام رجع الرسـول عليـه الـسالم وجـاء املتخلفـون وفـيهم كثـري مـن 
املنــافقون, كــل واحــد يقــدم العــذر, والرســول يقبــل العــذر, يقــول هــو عــن 

ا رســول اهللا واهللا يــ: ملــا جئــت إىل الرســول عليــه الــسالم قــال لــه: نفــسه هــذا
ًإين ألعلــــم أننــــي أوتيــــت نطقــــا وكالمــــا, أننــــي أســــتطيع أن أقــــول كــــام قــــال  ً
اآلخـــرون, ولكننـــي أخـــشى أن أقـــول خـــالف الواقـــع فيفـــضحني اهللا تبـــارك 
وتعــاىل, فــأقر الرجــل أنــه ختلــف, فــأمر زوجتــه بــأن تــذهب إىل دار أهلهــا, 
ذا وأمــــر الــــصحابة بــــأن يقــــاطعوه هــــو واثنــــني آخــــرين ممــــن ختلفــــوا, وهكــــ

ًمخــسني يومــا, وحيكــي هــذا الرجــل كعــب بــن مالــك احلالــة النفــسية التــي 
@ŽáèžîÜflÇ@žoÓbfl™@afl‡g@óŞnfly@bflàči@Žž‰þa@﴿: أصــيب هبــا كــام عــرب اهللا عــز وجــل

žofljŽyfl‰﴾)كـان هيـم أن يـصعد إىل جبـل ويلقـي نفـسه, كلـام : , يعنـي)١١٨:التوبة
يـــرد الـــسالم; ألن الـــسالم علـــيكم, الـــسالم علـــيكم; ال أحـــد : رأى شـــخص

الرسول أمر باملقاطعة, فكانت هذه املقاطعة سبب لتزكية نفـوس هـؤالء, 
, حتـــى أنـــزل اهللا عـــز صونـــدموا عـــىل مـــا فعلـــوا للتخلـــف عـــن رســـول اهللا 

                                                 
 ).٧١٩٢رقم(ومسلم ) ٤١٥٦رقم( البخاري )١(
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الواقع, ولكن فيهـا  يف وجل التوبة عليهم, فاملقاطعة أمر مشهور مرغوب
  .مكاهنا يف دقة فيجب أن توضع

مــــن املــــسائل مــــا بــــني إفــــراط وتفــــريط, اســــم ًوالنــــاس أيــــضا هنــــا ككثــــري 
املقاطعة اليوم ال ذكر هلا عىل ألسنة اخلطباء واملدرسني, ملاذا? ألين أنا 

 ُإذا تقــاطع النــاس كلهــا معناهــايــا أخــي : كثــري مــن األحيــان ملــا أســأل يقــول يف أقــول
تنــزوي عــىل رأس جبــل وال ختــالط النــاس, لكــن بــدك تــصرب, لكــن ملــا يكــون العالقــة بــني 
, شخص وشخص قريبه فهنا املقاطعة يكون هلا تأثري, أما مقاطعة الناس كلها هذا ال يمكن

املـؤمن الـذي خيـالط النـاس ويـصرب عـىل أذاهـم «: لذلك قـال عليـه الـسالم
  .»خري من الذي ال خيالط الناس وال يصرب عىل أذاهم

  )٠٠ :٠٠ :٤١/ ٢٦١(" اهلدى والنور"
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z٦٤x אא 
مسألة تكفري تارك الصالة مفتاح لباب من  يف بعض جمالسكم أن اخلطأ يف قلتم: سؤال

 هذه املسألة? يف أبواب الضالل, نرجو أن تفصلوا لنا القول
ًتفــــصيل هــــذه املــــسألة هــــو مــــا تكلمنــــا عنــــه مــــرارا وتكــــرارا: اجلــــواب ً: 

: حالتانالتفريق بني الكفر االعتقادي والكفر العميل; ألن تارك الصالة له 
إما أن يؤمن هبا برشعيتها, وإما أن جيحد رشعيتها, ففي احلالة الثانية هذه 
ًفهو كافر بإمجاع املسلمني, وكذلك كل من جحد أمـرا معلومـا مـن الـدين  ً
ًبالــرضورة, مــن جحــد الــصيام مــثال فهــو كــافر, احلــج إىل آخــر مــا هنــاك مــن 

لـــدين, فهـــذا ال ًأمـــور معروفـــة عـــن املـــسلمني مجيعـــا أهنـــا مـــن رضوريـــات ا
خالف فيه, من جحد رشعية الصالة فهو كافر, لكن إذا كان هناك رجل ال 
جيحد الصالة, يعرتف برشعيتها, ولكن من حيث العمـل هـو ال يقـوم هبـا, 
ًال يصيل, فربام ال يصيل مطلقا, وربام يصيل تارة وتارة, ففي هذه احلالة 

بإطالقـه; ألن الكفـر هـو هذا رجل كفر ما يصدق عليه هذا الكـالم : إذا قلنا
: اجلحــد, وهــو ال جيحــد رشعيــة الــصالة, كــام قــال تعــاىل بالنــسبة للكفــار

﴿@@@žáŽèŽÐžãc@bflèžnfläÔžîflnžaflë@bflèči@aëŽ†flzfluflë﴾)زيدا ًمن النـاس : ً فإذا أخذنا مثاال)١٤:النمل
سأل َال يـــصيل, ولكـــن حيـــنام ي ْ ـــ اهللا : ملـــاذا ال تـــصيل يـــا أخـــي? يقـــول لـــك: ُ

اهللا الــدنيا شــغلتني, األوالد شــغلوين, مــن هــذا الكــالم, هــذا يتــوب عــيل, و
ًالكالم طبعا ليس له عذر مطلقا, لكن يعطينا فائدة ال نعرفها نحن; ألننا ال  ً

قلبــــه, يعطينــــا فائــــدة أنــــه رجــــل يــــؤمن بــــرشعية الــــصالة,  يف نطلــــع عــــىل مــــا
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يــا أخــي الـصالة هــذه راح وقتهــا, : بخـالف مــا لـو كــان اجلــواب ال سـمح اهللا
زمــن كــان النــاس غــري مثقفــني, كــانوا وســخني, كــانوا بحاجــة إىل  يف انــتك

نوعيـــــة مـــــن النظافـــــة والطهـــــارة والرياضـــــة, وهـــــذا اآلن ذهـــــب زمانـــــه, اآلن 
  .الوسائل جديدة تغنينا عن الصالة, فهذا كفر فإىل جهنم وبئس املصري

ملـــاذا ال تـــصيل? اهللا يتـــوب علينـــا, اهللا : أمـــا إذا كـــان اجلـــواب هـــو األول
عــــن الــــشيطان, مــــن هــــذا الكــــالم الــــذي ينبئنــــا أن الرجــــل ال ينكــــر رشعيــــة يل

ٌهــذا رجــل كـــافر نكــون خالفنــا الواقـــع; ألنــه هــذا رجـــل : الــصالة, فــإذا قلنـــا
  مؤمن برشعية الصالة, مؤمن باإلسالم كله, فكيف نكفره? 

ال فـــرق بـــني تـــارك الـــصالة, وتـــارك الـــصيام وتـــارك : مـــن هنـــا نحـــن نقـــول
ر;  يف ء مــن العبــادات العمليــةاحلــج, وتــارك أي يش ر وأنــه ال يكف ــأنــه يكف َّ ــ َّ َ ُ

َّمتى يكفر? إذا جحد, متى ال يكفر? إذا آمن وعىل ذلك جاءت األحاديث  َّ
ال إلــه إال اهللا ولــيس لــه مــن : أدخلــوا اجلنــة مــن قــال«: الكثــرية التــي آخرهــا
 ولكــن لــه مثقــال ذرة مــن إيــامن, فهــذا اإليــامن هــو الــذي »العمــل مثقــال ذرة
ًالنـار, ويـدخل اجلنـة ولـو بعـد أن صـار فحـام أسـود,  يف يمنعه من أن خيلد

ًلكن هـذا الـذي يـشهد أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا رسـول اهللا ويـؤمن بكـل 
مــا جــاء عــن اهللا ورســوله لكــن ال يــصيل, أو ال يــصوم, أو ال حيــج, أو نحــو 

 يف عتذلــك, أو يــرسق أو يــزين, كــل هــذه األمــور ال فــرق فيهــا إذا مــا وضــ
  .ميزان الكفر العميل والكفر االعتقادي

ًال, رويـدا, ننظـر : ال, أنـا أقـول: يزين هل نكفره? ستقولون: ًفرجل مثال
ال: الزنـــا حـــرام, أم يقـــول كـــام يقـــول بعـــض اجلهـــال: هـــل يقـــول َب ال حـــرام َـــ َب  َـــ
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حــالل, إذا قــال هــذه الكلمــة كفــر, كــذلك الــسارق, أي ذنــب, الرجــل الــذي 
َالغيبـة ذكرك أخـاك «: اتـق اهللا, الرسـول قـال: س, تقول لـهًمثال يستغيب النا ُ ْـ ِ

ال:  يقـــول»بـــام يكــــره َب ال قـــال الرســــول َــــ َب  كـــذا, كفــــر, هكـــذا كــــل األحكــــام َــــ
الــرشعية ســواء مــا كــان منهــا حكــم إجيــايب بمعنــى فــرض مــن الفــرائض, أو 

ًكان حكام سلبيا بمعنى جيب أن يبتعد عنها, ] التي[املحرمات ] من[أنه : ً
ًقلبـه كفر, لكـن إذا واقعهـا عمليـا  يف ًستحل شيئا من هـذه املحرمـاتفإذا ا ََـ َ

هــذا بــني األحكــام الــرشعية  يف وهــو معتقــد أنــه عــايص ال يكفــر, فــال فــرق
كلها, سواء ما كانـت مـن الفـرائض أو مـا كانـت حمرمـات, الفـرائض جيـب 
ًالقيـــام هبـــا, وال جيـــوز تركهـــا, لكـــن مـــن تركهـــا كـــسال مل جيـــز تكفـــريه, مـــن 

ًكهــا جحــدا كفــر, مــن اســتحل شــيئا مــن املحرمــات كــذلك يكفــر, ال فــرقتر ً 
  .ًهذا أبدا بني الواجبات واملحرمات, هذا ما أردت بكلمة السائليف 

   )٠٠ :٤١ :٨/١٠ (" اهلدى والنور" 



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٢٤٤ 

z٦٥x א 

ُيكفــر بعــض العلــامء تــارك الــصالة:... ســؤال ِّ َ الكتــاب والــسنة وقــول ً, ويقولــون أيــضا ب...ُ
ًالـــصحابة والنظـــر الـــصحيح, والـــسامع هلـــذا الكـــالم يظـــن أن املـــسألة هكـــذا فعـــال, فنرجـــو 

 القرآن يستدلون باآليـة التـي: يقولون: ًحفظكم اهللا توضيح وتفصيل اجلواب, أوال
Žìflmeflë@ñýŞ–Ûa@aìŽßbÓcflë@aìŽibflm@žæhÏ@ñb×ŞŒÛa@a﴿ســورة التوبــة آيــة إحــدى عــرش يف 

ÏžáØŽãaflìžh@@@¿@@åíğ†Ûa﴾) مفهـوم اآليـة يـدل عـىل أهنـم إن مل :  يقولـون)١١:التوبـة
ــــــإخوانكم, واإلخــــــوة ال تنتفــــــي باملعــــــايص, وإن  يفعلــــــوا ذلــــــك فليــــــسوا ب
عظمـــت, ولكـــن تنتفـــي عنـــد اخلـــروج عـــن اإلســـالم, مـــا مـــدى صـــحة هـــذا 

  االستدالل هبذه اآلية, وال خيفاكم أن السياق يتحدث عن املرشكني?
أن اإلخــــوة قــــد تكــــون عامــــة, وقــــد تكــــون :  جــــوايب مــــن نــــاحيتني:شيخالــــ

خاصة, فإذا كانت اإلخوة املنفية هنا بسبب ترك مـا فـرض اهللا هـي اإلخـوة 
ُالعامــة فكالمهــم صــحيح, لكــن هــذا لــيس عليــه دليــل يلزم املخــالفني هلــذا  ِ ــ ْ ُ
الــرأي بقــوهلم; الحـــتامل أن تكــون اإلخــوة املنفيـــة هــي اإلخــوة اخلاصـــة, 

 ال بد هلم من أن يتبنوه, وهذه من احلجج القويـة, ألهنـم يفرقـون بـني وهذا
تــارك الــصالة وتــارك الزكــاة, مــن حيــث أن تــارك الزكــاة مــا يقطعــون بكفــره 
وردتــه كــام يفعلــون بالنــسبة لتــارك الــصالة, وقــد ذكــر مــع تــرك الــصالة تــرك 
الزكــاة, فــام كــان جــواهبم, هــذا اجلــواب جــديل, لكنــه صــحيح, وقــد قــدمنا 

جلواب العلمي, فام كـان جـواهبم عـن تـارك الزكـاة هـو جـواهبم عـن تـارك ا
  .الصالة
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أال يقال أنه رتب تلك األعامل عىل التوبة التـي هـي :  شيخنا:مداخل آخر
التوبة توبة اإلسالم, وبالتايل إذا فقدت هذه التوبـة األعـامل تلـك األخـرى 

بــع للتوبــة والــسياق وتلــك ت: ال ثمــرة هلــا, بالتــايل كــالكالم عــن التوبــة يعنــي
  .عن املرشكني

   ويش معنى كالمك?:الشيخ
 يعنــــي اآلن فــــإن تــــابوا وأقــــاموا الــــصالة وآتــــوا الزكــــاة فــــإخوانكم :اآلخــــر

توبـة اإلسـالم : الكالم عن املرشكني, وهو صدر البحـث عـن التوبـة, يعنـي
) الــدين يف فــإخوانكم(اإلســالم, وبالتــايل رتــب تلــك األمــور  يف الــدخول
تلزم أهنــا تكــون بإقــام الــصالة وإيتــاء الزكــاة إنــام بــسبب التوبــة ال يــس: يعنــي

ًالتي دخلوا فيها, وإقام الصالة وإيتاء الزكاة طبعـا بالتوبـة, فبالتـايل ال ننـزع 
فيه قبل الصالة توبة : الدين بسبب تركه للصالة فقط, يعني يف عنه اإلخوة

  .التي هي األصل
ة فــإخوانكم وإال فليــسوا  طيــب, وســياق اجلــواب مفهــوم املخالفــ:الــشيخ
  .بإخوانكم
  . وهذا صحيح بسبب التوبة, مش بسبب إقام الصالة:اآلخر
 وهنـا −  كيف? ألنه هـو لـسه مـش موضـح مـراده, مفهـوم املخالفـة:الشيخ
, فــإن مل يؤتــوا الزكــاة فــإن مل يقيمــوا الــصالة ويؤتــوا الزكــاة فليــسوا − احلجــة

  .بإخوانكم
الـــصالة وإيتـــاء الزكـــاة توبـــة, فـــإن مل بإقـــام : قبـــل قولـــه يف  مـــا هـــو:اآلخـــر

  .يتوبوا, وتلك األعامل تبع
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  .فإن مل يتوبوا فليسوا بإخوانكم: ً مجيل, إذا بنقول:الشيخ
  .ًطبعا :اآلخر
  .. طيب, فإن مل يتوبوا ومل يصلوا أليسوا:الشيخ
  . هذا مصري البحث اآلخر اليل تفضلت فيه أستاذنا:اآلخر
أن املقـــصود فقـــط : أن نقـــول]  ينبغـــيال[نحـــن :  إيـــه نعـــم, يعنـــي:الـــشيخ

اجلملـــة األوىل, وهـــي التوبـــة, وإنـــام التوبـــة وإقـــام الـــصالة وإيتـــاء الزكـــاة, 
جموعة هذه, إذا انتفت يساوي نفـي اإلخـوة, لكـن هـذه اإلخـوة املنفيـة امل

فهـــم مـــرشكون كـــام كـــانوا مـــن قبـــل أم بقـــدر مـــا : هـــذه هـــي إخـــوة مطلقـــة أي
ال إيامن ملن «نفي إخوة الكامل كنفي ينقصون تنقص اإلخوة, فبيكون امل
  ., نفي الكامل وليس نفي الصحة»ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له

الفقرة األخرية هذه أجبت عن استدالهلم من السنة وهو  يف :ً إذا:مداخلة
بني الرجل وبـني الكفـر تـرك الـصالة وأن العهـد «: قال ص قوهلم أن النبي

أن هــذه األحاديــث ليــست  »مــن تركهــا فقــد كفــرالــذي بيننــا وبيــنهم الــصالة ف
  عىل ظاهرها?

َّ طبعا, كفر دون كفر, حلها ابن عباس ريض اهللا عنه:الشيخ َ ً.  
  هذا? يف  طيب إذا فيه كالم زيادة بيان:مداخلة
  . حسبك هذا األمر:الشيخ
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ً ويقولــون أيــضا أقــوال الــصحابة أقــوال الــصحابة يقــول أمــري عمــر :مداخلــة
:  واحلـظ)١(»اإلسالم ملن ترك الـصالة يف ال حظ«: عنهاخلطاب ريض اهللا 

ًسـياق النفـي, فيكـون عامـا ال نـصيب قليـل وال  يف النصيب, وهو هنـا نكـرة
كثــــري, هــــذا قــــول عمــــر بــــن اخلطــــاب مــــا اجلــــواب عليــــه, أوهــــل يــــصح هــــذا 

  االستدالل?
الرتغيــب, بــس مــا أدري إذا  يف أستحــرض هــو موجــود...  واهللا مــا:الــشيخ

الرتغيـــب,  يف موجـــود: , مـــا أقـــدر أستحـــرض اآلن, أقـــولكـــان غـــري صـــحيح
  .ًلكن ال أدري إذا كان صحيحا أو ال

 ما هو الفرق, وال  مثل ال إيامن…هذا ال خيرج عن البحث السابق ... 
  .دين, وال حظ

أريــد أضــيف تــضيفوا عــىل مــا ســبق أن هــذا نكــرة تفيــد الــشمول, : يعنــي
ون هنـاك أدلـة تـضطرنا إىل هذا كالم عريب صحيح, لكـن هـذا حيـنام ال يكـ

ونحـو .. و.. تقييد هذه الداللة, وإال إذا أخذنا ال إيامن وال يـدخل اجلنـة و
ذلك مـن العبـارات هـذه, خرجنـا بمـذهب اخلـوارج, لكـن حيـنام يـضم إىل 
مثـــــل هـــــذا الـــــنص ال ســـــيام وهـــــو موقـــــوف, ولـــــيس بمرفـــــوع, إذا ضـــــم إليـــــه 

 ال إلــــه إال اهللا حممــــد األحاديــــث التــــي فيهــــا إثبــــات اإليــــامن ملــــن يــــشهد أن
النـار, حينئـذ نـضطر أن نقـول أن هـذا  يف رسول اهللا, وأنـه ينجـو مـن اخللـود

االصــــطالح العلمــــي الفقهــــي مــــن حيــــث أن هــــذا نكــــرة منفيــــة وهــــي تفيــــد 
الــشمول, هــذا إذا نظرنــا نظــرة خاصــة هبــذا الــنص, أمــا إذا نظرنــا إىل األدلــة 

                                                 
 ).٦٢٩١(رقم ) ٣/٣٦٦(وسنن البيهقي الكربى ) ١رقم( سنن الدارقطني )١(
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ـــا: األخـــرى فحينئـــذ نقـــول  إيـــامن وال ديـــن ونحـــو ال يف ال حـــظ كمثـــل قولن
ًال حظ كامال كام قلنا أيضا: ذلك, أي   .اإلخوة يف ً
  . ال إخوة كاملة:مداخلة
  .نعم :الشيخ

املوطــأ موطــأ حييــى الليثــي عــن مالــك حــدثنا  يف ... شــيخنا:مــداخل آخــر
مالــك عــن هــشام بــن عــروة عــن أبيــه أن املــسور بــن خمرمــة أخــربه أنــه دخــل 

تي طعن فيها فأيقظ عمـر لـصالة الـصبح عىل عمر بن اخلطاب من الليلة ال
  .اإلسالم ملن ترك الصالة يف وال حظ... فقال عمر نعم,

  .البخاري هذا يف  كأنه:الشيخ
 يف قلبـــي أنـــه يف البخـــاري واهللا وقـــع يف  أنـــا مـــا حبيـــت أقـــول إنـــه:اآلخـــر

البخاري لكن ما حبيت أقول ألنه ما أشار مع انه من عادتـه يـشري فـؤاد عبـد 
  .ه ما أشارالباقي ولكن

  . صحيح هذا:الشيخ
  . نعم:اآلخر
ً ويكون اجلواب أيضا عىل قول عبد اهللا بن شقيق كان أصحاب :مداخلة

  ].نفس اجلواب[ اجلواب …صالنبي 
 النظــر الــدقيق أو ]كــذلك يــذكرون مــن األدلــة عــىل كفــر تــارك الــصالة [

ه قلبـ يف ًهـل يعقـل أن رجـال: الصحيح, فأما من جهة النظر الصحيح فيقال
حبــه مــن خــردل مــن إيــامن يعــرف عظمــة الــصالة وعنايــة اهللا هبــا, ثــم حيــافظ 
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عـــىل تركهـــا هـــذا يشء ال يمكـــن, وقـــد تأملـــت األدلـــة التـــي اســـتدل هبـــا مـــن 
أما أهنا ال دليل فيها : يقول أنه ال يكفر, فوجدهتا ال خترج من أقوال أربعة

يـدت بحـال ًأصال, أو أهنا قيـدت بوصـف يمتنـع معـه تـرك الـصالة, أو أهنـا ق
أحاديـــث كفـــر  يف يعـــذر فيهـــا مـــن تـــرك هـــذه الـــصالة أو أهنـــا عـــام فتخـــصص

  .تارك الصالة
  ? طيب هذا شو:الشيخ
  بن عثيمنيا :مداخلة
   كويس :الشيخ
  نعم :مداخلة
  . هذا هو أول من خيالف هذا الكالم:الشيخ
  . أول من خيالف هذا الكالم:مداخلة
هــذه الفقــرة;  يف مــا قــال املؤلــف هــو أول مــن خيــالف مــا ألــف, و:الــشيخ

ًعمره صالتا, وإنام من ترك صالة صالتني  يف ِّفيمن مل يصلألنه البحث عندهم ليس 
احلنابلـــــة الـــــيل بيختلفـــــوا عـــــن :,فهـــــذا ينطبـــــق عليـــــه احلكـــــم يعنـــــيإىل آخـــــره
  …اجلمهور

َأنت الحظت أول عبارته هل يعقل? ْ ُ  
  .نعم :مداخلة
   ماذا قال?:الشيخ
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قلبـــه حبـــه مـــن خـــردل مـــن إيـــامن يعـــرف يف  ً هـــل يعقـــل أن رجـــال:مـــداخل
  .عظمة الصالة وعناية اهللا هبا, ثم حيافظ عىل تركها, هذا يشء ال يمكن

   ما هو معنى حيافظ عىل تركها حتى الوفاة, وال قبل الوفاة?:الشيخ
  .ً الظاهر من كالمه أنه ما صىل أبدا:مداخلة
 بكاملـه, هـل ًلـو مـا صـىل يومـا:  هذا هو, فليس هـذا قـوهلم, يعنـي:الشيخ

هو مسلم وال كافر? هو عندهم كافر لـذلك هـذه بنـسميها لغـة خطابيـة, لغـة 
شعرية, لألخذ بألباب الـسامعني, أنـا بقـول مـثلام هـو بيقـول ال يعقـل, لكـن 
: القــضية مــش قــضية معقــول أو غــري معقــول, القــضية كــام قــال عليــه الــسالم

وبينهــا إال ذراع, وإن الرجــل ليعمــل بعمــل أهــل النــار حتــى مــا يكــون بينــه «
فيـــسبق عليـــه الكتـــاب فيعمـــل بعمـــل أهـــل اجلنـــة فيـــدخلها, فـــإنام األعـــامل 

  .»باخلواتيم
 يف احلقيقة إخواننا هؤالء احلنابلة مش حمـررين مـذهبهم:  يعني:الشيخ

اإلذاعة ما بيوضحوا  يف ًموضوع تارك الصالة, كثريا ما سمعتهم يتحدثون
كالمهـــم, هـــل يكفـــر بـــرتك صـــالة ًاملـــسألة توضـــيحا يفهمـــه كـــل الـــسامعني ل

اليــوم والليلــة, وال وال إىل آخــره مــا  يف واحــدة, وال بــرتك مخــس صــلوات
ًتفهــم أنــه مــن هــذا املوضــوع إطالقــا, وإذا أرادوا أن يتمــسكوا هبــذه األدلــة, 
ًفمـــن تـــرك صـــالة متعمـــدا فقـــد برئـــت منـــه ذمـــة اهللا ورســـوله, صـــالة واحـــدة 

لنصوص دون مراعاة النـصوص بتخرجه بقي عن امللة حسب فهمه هلذه ا
ًاألخرى, وإذا تصورنا أو افرتضنا أهنم وضعوا حـدا, كـأن يقولـوا مـثال إذا : ً

: ترك صالة واحدة ال يكفر, لكن إذا ترك مخس صـلوات يكفـر نقـول هلـم
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ّمـــا الـــدليل? وال يـــستطيعون إىل ذلـــك ســـبيال; لـــذلك القـــضية مـــا بتنحل إال  ـــ َ ْ ِ ِ ً
عتقـــادي, مـــن تـــرك صـــالة واحـــدة بمـــذهب ابـــن عبـــاس, كفـــر عمـــيل وكفـــر ا

ًمـــستحال هلـــا فهـــو مرتـــد عـــن دينـــه, لكـــن مـــن تـــرك صـــالة واحـــدة مؤمنـــا هبـــا  ً
ًمعرتفا بتقصريه مع اهللا تبارك وتعاىل فهو عايص وجمرم وأمره إىل اهللا عـز 
: وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه; ألنه هذا عمل واهللا عز وجل يقـول

﴿@@@@@@žæc@ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæg@@@@@@@@@@Žõbfl’flí@žåflàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë@čéči@ÚflŠž’Ží﴾) ومـا )٤٨:النـساء 
أدري لــــيش املـــــشائخ هنـــــاك يظلـــــون يكـــــررون هـــــذه املـــــسألة عـــــىل العـــــامل 

:  وضع النقاط عـىل احلـروف أن يقولـوا−  كام يقال اليوم− اإلسالمي دون 
صالة واحدة بتكفر, ال, صالة واحدة مـا بتكفـر, مخـس صـلوات, وحيـنام 

هـــذا التفـــصيل وهـــذا التحديـــد يتبـــني ضـــعف مـــذهبهم, ألنـــه ال  يف يـــدخلون
ًسبيل لوضع حتديد, وبالتايل إذا وضعوا حدا سقط الكـالم النظـري الـذي 

  .ًقرأته علينا آنفا
   )٠٠ :٠٩: ٣١/ ١٤٠(" اهلدى والنور"
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z٦٦x אאא
WAאאKK@אא

אא 
نقــاش عــن قــضية تــارك  يف هــو ذكــرت اليــوم الــصبح: آخــر ســؤال يــا شــيخ عنــدي: ســؤال
, وذكـرت أن »بـني املـرء والكفـر تـرك الـصالة «:حديث صحيح مسلم عن جـابر يف الصالة

كسباب املسلم فسوق وقتاله كفر وغريه من األحاديث, لكن مل : هناك أحاديث جاءت فيها
 .هذا احلديث يف قضية الصالة يف ر بأل التعريف إاليرد لفظ الكف
  .نعم :الشيخ

اللغـــة ســـواء كانـــت االســـتغراق أم العهـــد  يف "أل" فعـــىل معـــاين :مداخلـــة
عـــىل مـــاذا نخرجـــه? ألـــيس الكفـــر العهـــدي الـــذي هـــو الكفـــر اخلـــروج مـــن 

احلجــة, فكيــف يــرد عــىل املــستدل  يف امللــة, أو االســتغراق فــإن هــذا أشــد
  ىل أن الكفر املقصود به هو الكفر األكرب?هبذا احلديث ع

   واحلديث ماذا يقول?:الشيخ
   .»بني املرء والكفر والرشك ترك الصالة« :مداخلة
   وأين التعريف? االستغراق والشمول أين?:الشيخ
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  كلمــة الكفــر والــرشك, هــذا لــيس  يف  هــذا»بــني الكفــر والــرشك« :مداخلــة
  فيه استغراق?

ً أراد كفرا عمليا ما خيتلف التعبريلو.. ً لو كان كفرا:الشيخ ً.  
ًكـالم قـديم أنـه دائـام يؤخـذ  يف ً لكن جزاك اهللا خريا سـمعت لـك:مداخلة

فهنـا عنـدنا اآلن فقـد كفـر .. ًإذا كـان مـثال: باحلكم باألعىل فـاألعىل, يعنـي
ًهذا ممكن حيمل عىل العميل, لكن أسأل اآلن الكفر والرشك, علام بأنه 

 يف أنـــه الكفـــر أو الـــرشك إال ص يـــه الرســـوللـــيس هنـــاك حـــديث نـــص عل
ًقضية ترك الـصالة, فـأال يمكـن االسـتدالل بـه عـىل كفـر تـارك الـصالة كفـرا 

  ًاعتقاديا?
 أظنـك تعلـم أن إذا كـان احلـديث لـه داللـة ظـاهرة ينـرصف الــذهن :الـشيخ

إليهـــا, ولكـــن إذا قـــام مـــانع رشعـــي يمنـــع مـــن أن ينـــرصف الـــذهن إىل هـــذه 
ًمثال : نا يأيت ما يسمى بالتأويل والتوفيق بني األحاديث, يعنيالظاهرة فهالداللة 

» ال إيـامن ملـن ال أمانـة لـه, وال ديـن ملـن ال عهـد لـه«: قوله عليه الصالة والسالم
  فإذا نظرنا إىل هذا اإلطالق أليس يعني ذلك أنه كافر; ألنه نفى مطلق اإليامن?

  . اإليامن هنا نكرة:مداخلة
   تفيد الشمول? نعم, نكرة أال:الشيخ
  . تفيد الشمول بىل:مداخلة
ا ملــن ال أمانــة لــه, وال ! ً فــإذا:الــشيخ ا, ال إيــامن مطلق ــفنفــى اإليــامن مطلق ً ــ ً

الــــيشء الكثــــري النــــصوص الــــرشعية, ولكــــن ملــــا ... ديــــن ملــــن ال عهــــد لــــه,
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ال إيــامن : اإلنــسان جيمــع بــني هــذا الــنص وبــني نــص آخــر, يــضطر أن يقــول
ًكــامال, ال ديــن كــامال,   وعــىل هــذا تؤولــت كثــري مــن األحاديــث, كمثــل قولــهً

من سـمع النـداء فلـم جيـب فـال صـالة لـه إال مـن «: عند مجهور األئمة ص
تكــون الــصالة باطلــة, لكــن :  فــال صــالة لــه, هــذا نفــي للــصالة, أي)١(»عــذر

ًــالــذين يقولــون بــأن هــذه الــصالة مــع اجلامعــة فريــضة لكــن ليــست رشطا أو 
ا مـــن أركـــان الـــصالة, يـــ ـــركن ضطرون أن يفـــرسوا هـــذا احلـــديث عـــىل ضـــوء ً

األحاديـــث األخـــرى, صـــالة اجلامعـــة تفـــضل صـــالة الفـــرد بـــسبع وعـــرشين 
درجـــة, ولـــيس القـــصد اآلن هنـــا حتريـــر القـــول بمثـــل هـــذا احلـــديث, وإنـــام 

ســــبيل التوفيــــق بــــني حــــديث يــــدل  يف املقــــصود التــــذكري بأســــاليب العلــــامء
 األخــرى يــضطرون أن بظــاهره عــىل يشء ثــم ملــا يــضمون إليــه األحاديــث

خيرجــوا عــن هــذه الداللــة الظــاهرة ويفهمــوا أن داللــة احلــديث عــىل ضــوء 
  .األحاديث األخرى

 مـا الـذي »ال يدخل اجلنة قتات«: ًوما أكثر األحاديث هبذا الصدد, مثال
ًيتبادر للذهن? ال يدخل أبـدا, لكـن عنـدما تـأيت لألحاديـث التـي تفيـد عـدم 

ًالنـــار, ويـــذكر مـــثال حـــديث الـــشفاعة  يف اًخلـــود املـــسلم مهـــام كـــان عاصـــي
 كــل هــذه األحاديــث ملــا »...وأخرجــوا مــن النــار مــن كــان يف«: ونحــو ذلــك

إىل .. أو نامم أو ديوث أو   »ال يدخل اجلنة قتات«: جتمع مع مثل حديث
, يــضطر أن يفهــم احلــديث عــىل غــري املتبــادر إىل الــذهن, قــد يكــون آخــره

                                                 
 ).٤٢٦رقم( صحيح الرتغيب والرتهيب )١(
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ا أن اإلنــــسان  يف يوجـــداحلـــديث املـــشهور هكــــذا; ألنـــه ال  ـــالــــرشيعة مطلق ً
  .]واجب [يكفر برتك عمل, وهو يؤمن بأن هذا العمل

  ) ٠٠:١٨:٢٣/ب٣٠"(رحلة النور"
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z٦٧x א 
אא 

: الرســالة األخــرية يف عنــدي ســؤال يتعلــق بقــضية التكفــري, تكفــري تــارك الــصالة,: ســؤال
 .رك الصالةحكم تا

  .نعم :الشيخ

 أعني احلديث الـذي هـو حـديث الـشفاعة ذكـر يل بعـض اإلخـوة :امللقي
ُإنه هناك يرد عىل حديث الشفاعة الذي  يف خيـرج مـن وجـدتم«: آخره يف َِ

بعـد هـذا, يعنـي بعـد شـفاعة اهللا ورمحـة : , وقولـه»قلبه مثقال ذرة مـن إيـامن
ًاهللا خيرجوا أقواما مل يعملوا خريا قط, ق مل يعملوا : ال هذا خاصة األخريةً

حـــديث الـــذي قتـــل املائـــة فقالـــت مالئكـــة  يف ًخـــريا قـــط, مثـــل اللفـــظ الـــذي
ًأنــه مل يعمــل خــريا قــط, مــع أن الرجــل أتــى تائبــا وقــد عمــل خــريا, : العــذاب ً ً

ًمل يعمــل خــريا قــط, مــع أن هــذا الرجــل مــؤمن بــاهللا : فهــذا يعنــي إشــكال عــن
ًمــدا رســول اهللا, كيــف اجلــواب عــىل هــذا ويــشهد أن ال إلــه إال اهللا وأن حم

اإلشكال? ألهنم قالوا إنام هـذا خـرج خمـرج الغالـب, الغالـب الـيل هـو مل 
  .ًيعمل خريا قط

   شو له عالقة باملوضوع?:الشيخ
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أنــه تــارك الــصالة كــافر إذا قلنــا  يف  عــن قــضية أنــه رد هــذه اجلزئيــة:امللقــي
  .لصالةإنه هذا ما ينفع العمل معاه الباقي إذا ترك ا

هـؤالء «: شو عالقته بحديث الشفاعة الـيل ذكرنـاه نحنـا إنـه: ً أوال:الشيخ
 − عــز وجــل−  إىل آخــره, فيــأذن اهللا  »إخواننــا كــانوا يــصلون ويــصمون معنــا

بــأن يــشفعوا هلــم, فيــشفعوا هلــم, ثــم يــشفعون لوجبــة أخــرى, مــا عالقــة هــذا 
  احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث 

  .هبذا احلديث
  .ًا قط, أي يعني ليس معناهأنه مل يعمل خري:  يعني قوله:امللقي
 بـام »ًمل يعمـل خـريا قـط«:  وله يا أخي, خليه يؤول احلـديث مايل:الشيخ

  .يشاء; ألنه ليس موضوعنا اآلن فيه
  .آه  :امللقي
 − عــز وجــل−  موضــوعنا إنــه هــذا حــديث صــحيح ورصيــح أن اهللا :الــشيخ

انوا أذن للمؤمنني الصاحلني من أهل اجلنة بأن يـشفعوا إلخـواهنم الـذين كـ
 يصومون ويصلون لكنهم ما نراهم معنا, فيستأذنون رهبم بأن وانامعهم, ك

يــشفعوا هلــم فيــأذن هلــم, خرجــت أول وجبــة, هالوجبــة فــيهم الــذين كــانوا 
ـــا فاســـتحقوا هبـــا أن يـــدخلوا النـــار  ًيـــصومون ويـــصلون, لكـــن ارتكبـــوا ذنوب
 فــأخرجوا بــشفاعة الــصاحلني هــؤالء, ثــم يــؤذن هلــم بــإخراج وجبــة أخــرى,

هذه الوجبة األخرى ليس فيهم أولئك املصلون أو مثـل أولئـك املـصلني, 
ًمــا عالقــة حــديث مل يعمــل خــريا قــط هبــؤالء الــذين : فأنــا عــم أتــساءل اآلن
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أخرجوا بشفاعة الصاحلني الشافعني, ومل يكونـوا مـن املـصلني, شـو وجـه 
  العالقة?
ه أنــه الوجبــة  وجــه العالقــة أنــه يعنــي الفهــم القــائم عنــد هــؤالء لعلــ:امللقــي

قلبــه مثقــال ذرة أو مثقــال دينــار ال ينفــي  يف أخرجــوا مــن كــان: الثانيــة أهنــم
  أهنم غري مصلني, ال ينفي أهنم

 نحــن مــو هــذا دليلنــا, دليلنــا أن الــذين كــانوا يــصلون أخرجــوا أول :الــشيخ
  .وجبة

  ... أيوه, واآلخرين اليل بينهم, هل ينفي:امللقي
هـــؤالء إخواننـــا كـــانوا : ألنـــه الـــذين قـــالواً مـــا فـــيهم مـــصلني طبعـــا; :الـــشيخ

فـأخرجوهم, فلـام : يصلون معنا ويصومون وما نراهم معنا, أيـش فعلـوا لـه
أذن هلـــم بـــأن يـــشفعوا بجامعـــة ثانيـــة هـــؤالء لـــيس فـــيهم أولئـــك املـــصلون, 

  .ولذلك أنا بتساءل أيش عالقة هذا احلديث بذاك
  ً إذا هنا :امللقي
ي جعلنـا نحـن نـستدل باحلـديث عـىل  التصنيف والرتتيب هو الـذ:الشيخ

ًأن تـــــارك الـــــصالة إذا كـــــان مؤمنـــــا كـــــام قلنـــــا آنفـــــا التفـــــصيل بـــــني الكفـــــر  يف ً
ًاالعتقــادي والكفــر العمــيل, إذا كــان مؤمنــا بالــصالة ولكنــه مل يكــن يــصيل 
ًكسال أو عمال, وليس عن عناد أو إنكار فهؤالء يشفع هلم فيشفعون فيهم ً.  

شــكال, إنــام الــسؤال اآلن توجيــه هــذه العبــارة ً إذا انقطــع عنــي اإل:امللقــي
  .ًبحيث أنه مل يعمل خريا قط وال يدخل اجلنة إال املؤمن
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  ال يدخل اجلنة إال مؤمن; كامل?:  إيه أيش معنى:الشيخ
  . ال, ال شك:مداخلة
ًتــــارة بــــىل, تــــارة ال, ال يــــدخل اجلنــــة إال مــــؤمن مــــع :  وأنــــا بقــــول:الــــشيخ ً

ًال, أو عىل األقل رجحت سيئاته عىل, حسناته ًالسابقني األولني مؤمنا كام
ًعىل سيئاته, أما إذا كان مؤمنا لكن له سوابق, له سيئات إىل آخره, فإذا إن  ً

žæc@ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæg@@﴿: − عز وجل− مل تشمله مشيئة اهللا باملغفرة كام قال اهللا 
@@@@@@@@@Žõbfl’flí@žåflàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë@čéči@ÚflŠž’Ží﴾) إن مل تـشمله مغفـرة اهللا )٤٨:النـساء ,

مــن «: احلــديث الــسابق يف ٍفيــدخل النــار ويعــذب مــا يــشاء, حينئــذ كــام قلنــا
, أي تكــــون هــــذه الــــشهادة مــــش »ًقــــال ال إلــــه إال اهللا نفعتــــه يومــــا مــــن دهــــره

أمــرت أن أقاتــل «: حــديث يف  كــام جــاء»إال بحقهــا«الــشهادة بمقتــضياهتا, 
 الكــــاملني, أمــــا بالنــــسبة للمــــؤمنني العــــصاة  هــــذا بالنــــسبة للمــــؤمنني»النــــاس

فتنجيهم شهادة أن ال إله إال اهللا, هذا هو اإليامن, وهذا هو أقل ذرة إيامن, 
أي مل يكن هنا يعني التزام حلقوق شهادة ال إله إال اهللا وحممد رسول اهللا, 
هــذه احلقــوق إذا التزمهــا اإلنــسان قــد يــدخل اجلنــة ترانزيــت مــع الــسابقني 

, قـــد يـــدخلها بعـــد احلـــساب, ويكـــون احلـــساب نـــوع مـــن العـــذاب, األولـــني
  . ولكنه ال يدخل النار إىل آخره

فهنـــاك املهـــم يعنـــي درجـــات, أمـــا إذا افرتضـــنا أشـــقى النـــاس مـــات وهـــو 
يـــــشهد أن ال إلـــــه إال اهللا, فهـــــذه الـــــشهادة تنفعـــــه وخترجـــــه وال جتعلـــــه مـــــن 

 كافر, أي مرتد عن النار, فحينام نحن نقول إنه تارك الصالة يف املخلدين
ًدينه, ما هو الكفر, الكفر مـا هـو? ال يمكـن أن أتـصور عاملـا حقـا ال يوافـق  ً
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عىل هذا التفصيل الذي اسـتفدناه مـن شـيخي اإلسـالم ابـن تيميـة وابـن قـيم 
اجلوزية, كفر عميل وكفر اعتقادي, ال بد من هذا التقسيم, وإال أحلق من 

, فالذين يكفرون تارك الصالة ليس ال يتبنى هذا التقسيم باخلوارج وال بد
املوضوع سوى ظاهر نصوص, طيـب هـذه  يف ًعندهم حجة إطالقا قاطعة

الظــواهر مــن النــصوص معارضــة بظــواهر مــن نــصوص أخــرى, فــال بــد مــن 
ًالتوفيــــق بينهــــا, فــــبامذا نوفــــق, نوفــــق مــــن تــــرك الــــصالة مؤمنــــا هبــــا معرتفــــا  ً

 يف  اهللا تبــــارك وتعــــاىلقــــرارة نفــــسه بأنــــه مقــــرص مــــع يف ًبــــرشعيتها, معرتفــــا
ًإضاعته إياها, فهو بال شك يوما ما خيرج من النـار, أمـا أن نـسوي بـني هـذا 
وبــني ذاك املــرشك الــذي ال يعــرتف ال بــصالة وال بزكــاة يعنــي أنــا مــستغرب 
ًجدا كيف بني من كفره كفر اعتقادي وعمـيل, املـرشك كـافر كفـرا اعتقاديـا  ً ً

ًسالمية بحذافريها ومنها الـصالة فهـو إذا هو ينكر الرشيعة اإل: ًوعمليا, أي
ًال يـــصيل, فهـــو إذا كـــافر كفـــر اعتقـــادي وكفـــر عمـــيل, وهنـــاك مـــسلم وقـــد 

كثري من املبتلني برتك الصالة, كيف نقـول  يف ًيصيل أحيانا كام هو الواقع
العقيــدة, هــذا املــرشك ال يــشهد بـــ ال  يف ًهــذا كهــذا, هــذا خيــالف هــذا متامــا

ســـول اهللا, وال بلوازمهــا, ال يـــؤمن بـــذلك كلــه, أمـــا هـــذا إلــه إال اهللا حممـــد ر
املسلم الفاسق اخلارج عن طاعة اهللا وعن طاعة رسول اهللا خيالفه خمالفة 
ًجذريــة, فهـــو يـــشهد أن ال إلـــه إال اهللا وأن حممـــدا رســـول اهللا, ويـــؤمن بكـــل 
لوازمها, ولكن غلبه هوى النفس, غلبـه حـب املـال, غلبـه ووو إىل آخـره, 

أن يرتك الصالة, لكنها معاذير تشفع  يف ر ليست معاذير له تشفعمن معاذي
له عند اهللا يوم القيامة, إنه أنا آمنت باهللا ورسوله, لكنـي قـرصت, فالتـسوية 

  . بني هذا وهذا, بال شك أنه ظلم وأنه ميزان جائر غري عادل
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 يف ًهــــذا مــــع األدلــــة األخــــرى الكثــــرية والكثــــرية جــــدا التــــي أرشنــــا إليهــــا
 مـش معناهـا يعنـي »مـن تـرك الـصالة فقـد كفـر«:  السابقة, أنه جمـرداجللسة

ارتــد عــن دينــه; ألنــه مــن حلــف بغــري اهللا فقــد كفــر مــش معناهــا إنــه ارتــد عــن 
− عليه الـسالم− أحاديث الرسول  يف ًدينه, مثل هذا التعبري كثري وكثري جدا

 عن ارتد:  أي»من ترك الصالة فقد كفر«: , فام الذي حيملنا عىل أن نفرس
: أنــا بقــول!  مــا ارتــد عــن دينــه? مــا هــو?»مــن حلــف بغــري اهللا فقــد كفــر«دينــه, 

 »مـن تـرك الـصالة فقـد كفـر«: هذا وهـذا قـد يلتقيـان وقـد خيتلفـان ويفرتقـان
ً جحـــودا هلـــذا »مـــن حلـــف بغـــري اهللا فقـــد كفـــر«ًجحـــودا فقـــد ارتـــد عـــن دينـــه, 

ً معرتفـا بأنـه »من ترك الـصالة فقـد كفـر«احلكم أحلق باألول أي فهو كافر, 
مــن «ر عمــيل, فهــذا ال نلحقــه بالكــافر, تــرك الــصالة حــرام وال جيــوز وكفــ

ً عز وجل, معذرة أنا ما أعـرف هـذا, طيـب مـو ذكرنـاك? أي »حلف بغري اهللا
ًواهللا غلبت عيل العادة, هذا ال يكفر كفرا اعتقاديا, هذا يكفـر كفـر عمـيل,  ً

 وتـــــضطرنا فاألحاديـــــث والنـــــصوص كلهـــــا تتجـــــاوب بعـــــضها مـــــع بعـــــض,
ًاضطرارا فكريا عقديا أنـه مـا نقـع ً حـيص بـيص, هنـا كفـر ارتـد عـن دينـه,  يف ً

َوهنــا مــا ارتــد عــن دينــه, هــو يــؤمن بأنــه هــذا رشيعــة اهللا, وهــون ال كفر يعنــي  ــ َ َ
ً وكفر كفرا عمليا إىل آخر ما هنالك من أشياء كثرية − عز وجل− عىص اهللا  ً
  .ًوكثرية جدا

ًه هذا مل يعمل خريا قط, ربـط بموضـوع إن: ولذلك فأنا استغربت قولك
هــــذا احلــــديث  يف حــــديث الــــشفاعة, ال نحــــن الحظنــــا التــــصنيف املــــذكور

النــــار كــــانوا مــــصلني  يف ًالــــصحيح, الــــذي يــــشعرنا متامــــا أن هنــــاك معــــذبني
أخرجوا, دخلوا النار ليس بسبب تركهم للصالة, وإنام قد يزين قـد يـرسق 
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بعض األحاديث بذنوب  يف ر كام جاءقد يأكل الربا إىل آخره, فدخلوا النا
الوقـــت نفـــسه كـــانوا مـــع املـــصلني, ولـــذلك إخـــواهنم  يف اجرتحوهـــا, لكـــن

يا ربنا ال نرى معنا إخواننا الذين كانوا يصلون : املصلون الصاحلون قالوا
:  تفــضل وأمــرهم بــأن يــشفعوا فــشفعوا هلــم, قــالوا− عــز وجــل− معنــا, فــاهللا 

األولـــــني يـــــصلون معنـــــا ويـــــصومون,  يف إخواننـــــا, مـــــا ذكـــــروا كـــــام ذكـــــروا
فأخرجوا من عـرفتم مـنهم, فـأخرجوهم, وهكـذا, هـذا التـصنيف هـو الـذي 
جعلنا نحتج باحلديث ونحن مل نكن مـن قبـل نحـتج هبـذا احلـديث, عنـدنا 

ًاحلقيقــة جــاء نــورا عــىل  يف ًأشــياء كثــرية وكثــرية جــدا, لكــن احلــديث هــذا
فيهـا غلـو مـن بعـض املـشايخ ًنور, أوضح ملن كان غـافال إنـه هـذه املـسألة 

ذلك أن تعلموا أن مجاهري العلامء املجتهدين حتى  يف والعلامء, ويكفي
اإلمــــام أمحــــد حتــــى اإلمــــام أمحــــد الــــذي ينــــسب إليــــه القــــول بتكفــــري تــــارك 

مـــو . كتـــايب يف روايـــات كثـــرية أنـــا ذكرهتـــا أظـــن ذكرهتـــا يف ًالـــصالة كـــسال,
  .هيك

  .  صحيح:مداخلة
ن هذا مرتد عن دينه برتك الصالة, متى يؤمن متى لو كا:  فيقولون:الشيخ

ًيسلموا إذا إذا كان ارتد عن دينه ال بـد أن جيـدد إيامنـه, ال هـو بيقـول يـأمره 
ًروايــة وأنــا أنــسى كثــريا, أنــه إذا  يف بقــضاء الــصالة وبــس يعنــي, حتــى أذكــر

كان عنده عمـل مـضطر يعتـاش, بـه يـسمح لـه بـأن يـرتك الـصالة أي قـضاءها 
رغ هلا, هذا اإلمام أمحد إمام السنة, ولذلك فأنا أرى أنه املسألة حينام يتف

  أخذت بيشء من الشدة أكثر من الالزم, 
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 وأظن هذا واهللا أعلم املشهور عند احلنابلة هذا القول, لكن أريد :شقرة
  .ًتعقيبا عىل سؤال األخ عبد اهللا

  . أبو عبد الرمحن:الشيخ
 العــــذاب الــــذي يمــــس أولئــــك ً أبــــو عبــــد الــــرمحن أقــــول بأنــــه أوال:شــــقرة
درجاتـــه, وال  يف ًممـــن مل يـــنج مـــن النـــار, هنـــاك طبعـــا العـــذاب متفـــاوتالعـــصاة 

العــذاب, فيــا تــرى  يف نعــرف كــم يمكثــون, آخــر مــن خيــرج مــن النــار كــم يمكــث
ًيعني أوال هذا العذاب الذي مس أولئك ربام يبقى أو يمتد إىل وقت طويل جدا  ً

  ال يدرى
  ً أحقابا:الشيخ
عليه −  ما حدد لنا الوقت, أو الرسول − عز وجل− ً أحقابا; ألن اهللا :شقرة

 مــا حــدد لنــا األزمنــة التــي يتفــاوت فيهــا اخلــارجون مــن − الــصالة والــسالم
ًالنار هبا أبدا, فلذلك هؤالء الذين ذاقوا مس النار عياذا باهللا, وهم آخر من  ً

, نــسأل اهللا ًخيــرج مــن النــار مــن املــؤمنني, أال يكفــيهم ذلــك العــذاب, أوال
  .العافية
  . آمني:الشيخ
النار هو الذي نرجوه هلم, أم  يف  يعني هل نقول بأن ختليد هؤالء:شقرة

نرجو للذين يقولـون ال إلـه إال اهللا مـا نرجـو ملـن ينطـق بالـشهادة, والـشهادة 
مـن قـال ال «: − عليـه الـصالة والـسالم− كـام قـال كام قال شيخنا يكفـي أهنـا 

, هـذه »ًيومـا مـن دهـره«أو  »ًهبا قلبه نفعتـه يومـا مـن الـدهرًإله إال اهللا خالصا 
واحدة, أما املـسألة الثانيـة فـإن برضـه شـيخنا أشـار إىل هـذه املـسألة, لكـن 
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ًأنا أقول حتى يعني بصورة خمتلفة أو بلفظ آخـر, بـأن الـذي مل يعمـل خـريا 
ًقط, الذي مل يعمل خريا, أي مل يعمل عمال صاحلا غـري ال إلـه إال اهللا , فـال ًً

لــه, ألنــه هــي لــسانه اإلــه إال اهللا هــي العمــل الــذي نفعــه وهــي القــول الــذي ق
عليـه − ًيتحرك هبـا فهـو عمـل, وقلـب يعتقـد فهـو عمـل أيـضا, لكـن الرسـول 

ً أراد أنــه مل يعمــل خــريا قــط, أي مــن األعــامل التــي كــان − الــصالة والــسالم
  .يعملها سائر املؤمنني

  . مقتضياهتا:مداخلة
ًا مثــل مــا قــال شــيخنا, فهــذه مــسألة مهمــة جــدا احلقيقــة,  مقتــضياهت:شــقرة

ًونحـن املــسلمني طبعـا مــا ينبغـي أن يفرطــوا; ألنـه كــل مـسلم معــرض نــسأل 
آخــره أال يبقــى لــه  يف وســطه يف أول عمــره يف اهللا العافيــة, إذا انــتكس أمــره

ال إلــــه إال اهللا, : إال هــــذا الــــذي يقولــــه, أو هــــذه الكلمــــة التــــي يقوهلــــا وهــــي
ال إله إال اهللا أن نسوي بينه وبني من يقول غريهـا : نرىض ملن يقولفكيف 

  .ًأو من جيحدها حقها, أو من جيحدها هي أصال
ًيعنــي األخــرية مل يعمــل خــريا قــط, نحــن اســتثينا لفــظ ..  هــذه الزيــادة:مداخلــة

  ?اإليامن الذي هو والشهادة, أال تكفي وحدها لرد احلكم بكفر تارك الصالة
  .ن طريق داللة العموم يكفي م:الشيخ
  .  هاه, يعني كيف شيخنا هذا:مداخلة
 مل يعمل قـط, هـال نحنـا حـسبام رشح األسـتاذ أبـو مالـك مل يعمـل :الشيخ

  .ًخريا قط استثنينا نحن
  ..ً أيوه وهذا يمكن يكون استثني أيضا:مداخلة
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  .املوضوع يف  عرفت كيف, أما حديث الشفاعة خاص, نص:الشيخ
مل : مسند أمحد من حديث ابن مسعود يف زيادة يف  أستاذ, لعل:مداخلة

  .ًيعمل خريا قط إال التوحيد
  . هذا هو:الشيخ
  .  هبذا النص جاءت:مداخلة
  .نعم :الشيخ

  شـيخنا هنـا هـذا اللفـظ الـذي أشـار إليـه أخونـا أبـو ..  اإلشـكال:عيل حسن
 أصـــل مـــن األصـــول العظيمـــة التـــي  »ًمل يعملـــوا خـــريا قـــط«: عبـــد الـــرمحن

هبا أهل السنة عىل قاعـدة كليـة جتيـب عـىل اإلشـكال مـن أصـله أن استدل 
  أصل اإليامن, ولكنها رشط كامل يف أعامل اجلوارح ليست رشط صحة

   كامل اإليامن, نعم:الشيخ
  . من رشط كامل اإليامن, هذا أحد األدلة عىل ذلك:عيل حسن

  .صحيح :الشيخ
تفــضلتم بإشــارة هــذا نقطــة أوىل, بعــدين نقطــة ثانيــة شــيخنا,  :عــيل حــسن

التفريـــق, أولئـــك الـــذين ال يفرقـــون بـــني الـــذي عنـــده  يف غاليـــة عزيـــزة مـــنكم
إيـــامن بالـــصالة وبالتـــايل التوحيـــد, والـــذي عنـــده جحـــود وإنكـــار لأللوهيـــة 
وكــــذا, أنــــا أقــــول هــــذه نقطــــة شــــيخنا, وهنــــا ملحــــظ اجتهــــادي أرجــــو مــــنكم 

  .تقويمي فيها
  .تفضل :الشيخ
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 يف ًكون قوهلم بعدم التفريـق هـذا سـببا إنه هؤالء خيشى أن ي:عيل حسن
أن جيعلوا الصالة أهم من كلمة التوحيد; ألن كلمة التوحيد هي األسـاس 

  .الذي تقبل حتته الصالة, وليس العكس
  . متام:الشيخ

  . فقط:عيل حسن
  .يعطيك العافية.  متام:الشيخ

  . اهللا يبارك فيك:عيل حسن
flãafl†flç@ðč̂﴿ :الــشيخ Ûa@čéÜčÛ@Ž†žàflzÛa@bflãafl†flç@žæc@üžìÛ@flðč†flnžèfläčÛ@bŞä×@bflßflë@afl̂ flèčÛ@b

ŽéÜÛa﴾)٤٣:األعراف(.  
  )٠٠: ٢٢: ١٤/ ٦٧٣( و)٠٠: ٥٣: ٢٤/ ٦٧٢("اهلدى والنور "
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 اهللا رســول خلــييل أوصــاين :قــال عنــه اهللا ريض الــصامت بــن عبــادة عــن
 أو ,حـرقتم أو ,قطعـتم وإن ,ًشيئا باهللا واترشك ال :فقال :خصال بسبع ص

 مــن خــرج فقــد ًمتعمــدا تركهــا فمــن ,متعمــدين الــصالة ترتكــوا وال ,صــلبتم
 رأس فإهنـا اخلمـر تـرشبوا وال ,اهللا سـخط فإهنـا املعـصية تركبوا وال ,امللة

  .احلديث. كلها اخلطايا
  ).ضعيف(
د بـــن رواه الطـــرباين وحممـــ: »الرتغيـــب والرتهيـــب« يف قـــال املنـــذري[
  ]:ًفعلق اإلمام قائال«بإسنادين ال بأس هبام» كتاب الصالة« يف نرص

 :قال الذهبي, وفيه عندمها سلمة بن رشيح!  إنام هو إسناد واحد:قلت
ّوفيــه الــرد عــىل مــن احـــتج , )٥٩٩١(الــضعيفة  يف  وهــو خمــرج!ال يعــرف

  .ًباحلديث عىل تكفري تارك الصالة كسال
  )٢٥٥/ ١" (بالتعليق على الترغيب والترهي"
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   ]:قال اإلمام[

,  مـــــا أصـــــاهبم–ً حكامـــــا وحمكـــــومني –لقـــــد أصـــــاب أكثـــــر املـــــسلمني 
فحكـــامهم اســـتبدلوا , ّفـــأكثرهم ال حيكمـــون كتـــاب اهللا; وهـــو بـــني أيـــدهيم

وأعرضوا عن كتاب رب , حكموا القواننيف, الذي هو أدنى بالذي هو خري
فهـــم يـــستبيحون الربـــا والغنـــاء , واتـــبعهم املحكـــومني إال القليـــل, العـــاملني

والقليـل فـيهم مـن يـؤثر التقليـد عـىل كتـاب اهللا وسـنة , ًوكثريا من املعـايص
  .واهللا املستعان, صنبيه 
  ).١/١٣٥"(الظمآنصحيح موارد "
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  ]:سئل الشيخ عن احلكم بغري ما أنزل اهللا هل هو كفر فأجاب[

:  الكفر عند علامء أهل السنة ينقسم إىل قـسمني, وكـذلك النفـاق:الشيخ
عتقــادي والنفــاق االعتقــادي, والقــسم األخــر فأحــد القــسمني هــو الكفــر اال

عتقــادي واضــح مــن هــذه الــصفة الكفــر العمــيل والنفــاق العمــيل, الكفــر اال
ًعتقاديا واضح املقصود منه متاما, أيًكفرا ا له عالقـة بالعقيـدة أمـا الكفـر : ً

ًالعميل ليس له عالقة بالعقيدة وإنام له عالقة بالعمل فأنت مثال ال بد أنك 
ســـباب «: قـــرأت أو عـــىل األقـــل ســـمعت مثـــل قولـــه عليـــه الـــصالة والـــسالم

 . نعم سمعت هبذا احلديث وال بد)١(»املسلم فسوق وقتاله كفر

  نعم يا شيخ :ائلالس

ً حـــسنا هـــل هلـــذا احلـــديث معنـــى مفهـــوم عنـــدك خاصـــة مـــا يتعلـــق :الـــشيخ
عنـــي املـــسلم إذا قاتـــل  هـــل هـــذا الكفـــر ي»وقتالـــه كفـــر«: بالـــشطر الثـــاين منـــه

 .املسلم يكفر

 .ال :السائل

                                                 
 )٣٣٠رقم(ومسلم )  ٤٨رقم(البخاري  )١(
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ً هــه إذا هــذا الكفــر أطلــق عــىل املــسلم الــذي يقاتــل أخــاه املــسلم :الــشيخ
ً اعتقاديــــا فــــإذا هــــو كفــــر عمــــيل, هــــذا الكفــــر ًهــــذا ال جيــــوز أن نــــسميه كفــــرا ً

 العميل هل خيرج صاحبه عن دائرة اإلسالم بل عن دائرة اإليامن? 

 .كال :السائل

ً كـــال حـــسنا إذا هـــذه النقطـــة مـــا حتتـــاج إىل بحـــث ألهنـــا واضـــحة :الـــشيخ
عتقــــادي ونقــــف عنــــد املثــــال ذاتــــه عنــــدك واحلمــــد هللا, نعــــود إىل الكفــــر اال

ٍذا اسـتحل مـسلم قتـل مـسلم غـري متـأول اسـتحل بقلبـه السابق ذكـره فنقـول إ
ًبعقيدتــه قتــل مــسلم يــشهد أن ال إلــه إال اهللا وأن حممــدا رســول اهللا هــل هــذا 

 .فر اعتقادي? فكر ثم بعد قليل أجبكفر عميل أم ك

ً كفــرا عمليــا وإن مل يكــن متــأوال فهــو:الــسائل ً  كفــر اعتقــادي, واهللا تعــاىل ً
 .أعلم

ً حــسنا إذا هنــ:الــشيخ اك كفــر عمــيل, وهنــاك كفــر اعتقــادي, ووضــح لــك ً
ًمـــا كـــان متعلقـــا بالعقيـــدة ختـــالف الـــرشيعة فهـــو كفـــر : الفـــرق بـــني الكفـــرين

ًاعتقــادي, ومــا كــان متعلقــا بالعمــل لــيس بالعقيــدة فهــذا كفــر عمــيل ولــيس 
ًكفــرا اعتقاديــا, اآلن يــسهل علينــا أن نجيبــك عــن ســؤالك أي إنــسان حيكــم  ً

أحكـام هنـاك ... ً أو جزءا ً وهـذا مـستحيل ألنـه البـد منًبغري ما أنزل اهللا كال
ًتطابق الرشيعة وأحكام ختالف الرشيعة, وإنام الفرق قد يكون قلة وكثرة, 
واضــح هــذا حينئــذ نقــول الــذي حيكــم بغــري مــا أنــزل اهللا إمــا أن يكــون عــن 
ًعقيــدة فهــو كــافر مرتــد عــن دينــه, وإنــام أن يكــون عمــال كــأي قــايض رشعــي 
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ًمـــيل ولـــيس كفـــرا اعتقاديـــا, ًقـــيض خمالفـــا لدينـــه فهـــذا كفـــر عيتبـــع هـــواه وي ً
 واضح?

 .نعم :السائل

ا ســئلناه  طيــب هــذا هــو اجلــواب عــن مثــل هــذا الــسؤال ومــا أكثــر مــ:الــشيخ
 .وما أكثر ما أجبنا عليه

 .بارك اهللا فيك :السائل

 . طيب وفيك:الشيخ

ب املخترص  شيخنا لتامم الفائدة طاملا أنه تفضلتم هبذا اجلوا:سائل آخر
ًاملفيـــد كـــام يقـــال لـــو جتيبـــون شـــيخنا عـــىل شـــبهة تطـــرح حـــديثا قـــد أفلـــس 
املخـــالفون عـــن إتيـــان أو عـــن اإلتيـــان بجديـــد فبـــدؤوا يعنـــي يأتونـــا بالقـــديم 

إن هـــؤالء الـــذين حيكمـــون بغـــري مـــا أنـــزل اهللا : ًبثـــوب جديـــد فيقولـــون مـــثال
ل من االستحاليستبدلون الرشيعة, فاالستبدال استبدال الرشيعة منهم نوع 

 .غري جمرد احلكم بام أنزل اهللا

واب الـــسابق; ألن احلقيقـــة العبـــارة التـــي اجلـــ اجلـــواب هـــو نفـــس :الـــشيخ
نقلتها اليوم أو اآلن عـن أولئـك النـاس هـو مـن نـوع التالعـب باأللفـاظ وإال 
نحــن ســنقول هــذا الــذين يــسمونه باالســتبدال إمــا أن يكــون عــن قناعــة بــأن 

هــذا الزمـان فقــد انتهــى احلكــم فهــذا كفــر  يف  يــصلحاحلكـم بــام أنــزل اهللا ال
ًردة, وإمــا أن يكــون لــيس هبــذه العقيــدة املكفــرة, وإمــا إتباعــا هلــوى الــنفس 
يعنــي هـــو متمـــسك بـــالكريس والكـــريس ال يـــستطيع أن يثبـــت عليـــه إال بـــأن 

ًحيكم هذا القانون الذي وجده وتلقاه من قبله إما كافرا متحكام البالد  يف ً
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أو ممن خلفه من بعده ممن يعدون أنفسهم مسلمني, فاملهم أن اإلسالمية 
هــذا االســتبدال إمـــا أن يكــون عـــن عقيــدة فهــو كفـــر ليخــرج بـــه صــاحبة عـــن 
امللــة وإمــا أن يكــون لــيس عــن عقيــدة وإنــام يعمــل عمــل الكفــار أن حيكــم 

či@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë@bflà@﴿ :بغري ما أنزل اهللا وهذا مما انطبع عليه الكفار حني قـال
@@flæëŽŠčÏbØÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛëdÏ@a@flÞflŒžãc﴿ ﴾@@æì½bÄÛa@áç@Ù÷ÛëdÏ﴿ ﴾@áç@Ù÷ÛëdÏ

æìÔbÐÛa﴾حـق  يف  ولـذلك ذكـر علـامء التفـسري أن هـذه اآليـات هـي نزلـت
اليهود الذين كانوا يدسون بعض أفرادهم ليسألوا الرسـول فـإن كـان جوابـه 

ذا الكـالم, فـاجلواب هــو ًموافقـا هلـواهم تبنـوه, وإال قـالوا نحـن ال نـؤمن هبـ
 .لفت نظر هو تالعب باأللفاظ يف كننفس اجلواب احلقيقة ل

  ) ٠٠ :٠٠: ٤١/ ٥٦٣(" اهلدى والنور "
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@a@flÞflŒžãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë@@@@@ŽáŽç@Ùč÷ÛëdÏ@@@@@@@@@@ ﴿:إن اهللا عز وجل أنـزل "− 
flæëŽŠčÏbØÛa﴿و ﴾æì½bÄÛa@áç@Ù÷Ûëc ﴾و﴿æìÔbÐÛa@áç@Ù÷ÛëdÏ﴾.  

كانـت إحـدامها قـد , والطائفتني من اليهود يف  أنزهلا اهللا:قال ابن عباس
اصــطلحوا عــىل أن كــل قتيــل  واجلاهليــة حتــى ارتــضوا يف قهــرت األخــرى

 )الذليلة(يل قتله كل قت, و فديته مخسون وسقا)الذليلة( من )العزيزة(قتله 
 حتــــــــى قــــــــدم , فكــــــــانوا عــــــــىل ذلــــــــك, فديتــــــــه مائــــــــة وســــــــق)العزيــــــــزة(مــــــــن 
يؤمئذ  و,ص فذلت الطائفتان كلتامها ملقدم رسول اهللا,املدينةصالنبي

 فقتلـــت الذليلـــة مـــن العزيـــزة ,الـــصلح يف هـــو ومل يـــوطئهام عليـــه ومل يظهـــر
 فقالـت ,ئـة وسـق أن ابعثـوا إلينـا بام)الذليلـة( إىل )العزيزة( فأرسلت ,ًقتيال

,  ونـــسبهام واحـــد,حيـــني قـــط ديـــنهام واحـــد يف هـــل كـــان هـــذاو): الذليلـــة(
 إنـــا إنـــام أعطينـــاكم هـــذا !? ديـــة بعـــضهم نـــصف ديـــة بعـــض,بلـــدمها واحـــدو

 , فأمــــا إذ قــــدم حممــــد فــــال نعطــــيكم ذلــــك, مــــنكمًفرقــــا, وضــــيام مــــنكم لنــــا
ــــــنهام ــــــضوا عــــــىل أن جيعلــــــوا رســــــول ,فكــــــادت احلــــــرب هتــــــيج بي  ثــــــم ارت

 واهللا ما حممد بمعطيكم مـنهم : فقالت)العزيزة( ثم ذكرت ,ينهامبصاهللا
 منـا وقهـرا ً ما أعطونا هذا إال ضـيام,لقد صدقوا, وضعف ما يعطيهم منكم

 إن أعطـــــاكم مـــــا تريـــــدون , فدســـــوا إىل حممـــــد مـــــن خيـــــرب لكـــــم رأيـــــه,هلـــــم
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 فدســـوا إىل رســـول اهللا. حكمتمـــوه وإن مل يعطكـــم حـــذرتم فلـــم حتكمـــوه
, فلام جاء رسول صافقني ليخربوا هلم رأي رسول اهللاناسا من املن ص
bflí@@﴿ : فأنزل اهللا عز وجـل,ما أرادوا وأخرب اهللا رسوله بأمرهم كله ص اهللا

@@@@@flæìŽÇ‰bflŽí@flåíč̂ Ûa@ÙãŽŒžzflí@ü@ŽÞìŽŞŠÛa@bflèşíc@@@¿@@@@@@@@bŞäflße@aìÛbÓ@flåíč̂ Ûa@flåčß@ŠÐØÛaNNN ﴾ إىل
 فـيهام :, ثـم قـال﴾či@áØžzflí@žáÛ@åflßflë@@@@@@æìÔčbÐÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflà@@@﴿ :قولـه

  ."إيامها عنى اهللا عز وجل , وواهللا نزلت
  ]:قال اإلمام[

flÞflŒãc@bflàči@áØžzflí@žáÛ@åflßflë@@@@@@﴿ : إذا علمت أن اآليات الثالث):فائدة هامة(
@@@@æëŽŠčÏbØÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa﴿ ,﴾@@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@æìŽàčÛbÄÛa@﴾, ﴿@@@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@

æìÔčbÐÛa﴾ إن أعطـــاكم مـــا " :صحكمـــه  يف اليهـــود وقـــوهلم يف  نزلـــت 
قـــد أشـــار , و"إن مل يعطكـــم حـــذرتم فلـــم حتكمـــوه , وتريـــدون حكمتمـــوه

afl̂@@﴿ :القــرآن إىل قــوهلم هــذا قبــل هــذه اآليــات فقــال flç@žáŽnîčmëc@žæg@flæìÛìÔflí
žáÛ@ægflë@ŽêëŽ̂ Ž‚ÏaëŽ‰fl̂ žybÏ@ŽêžìflmžûŽm@﴾,فــال جيــوز محــل هــذه , إذا عرفــت هــذا 

قــضاهتم الــذين حيكمــون بغــري مــا  واآليــات عــىل بعــض احلكــام املــسلمني
ـــــــذلك: أقـــــــول,أنـــــــزل اهللا مـــــــن القـــــــوانني األرضـــــــية ,  ال جيـــــــوز تكفـــــــريهم ب

إن كــانوا جمــرمني , ورســوله وإخــراجهم مــن امللــة إذا كــانوا مــؤمنني بــاهللاو
إن كــانوا كــاليهود مــن  و ألهنــم, ال جيــوز ذلــك,مــا أنــزل اهللابحكمهــم بغــري 

هـــي  و أال, فهـــم خمـــالفون هلـــم مـــن جهـــة أخـــرى,جهـــة حكمهـــم املـــذكور
 فــــإهنم كــــانوا , بخــــالف اليهــــود الكفــــار,تــــصديقهم بــــام أنــــزل اهللا وإيامهنــــم

إن مل يعطكـم حـذرمتوه  و..." :جاحدين لـه كـام يـدل عليـه قـوهلم املتقـدم
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رس هـــذا أن , وًضـــافة إىل أهنـــم ليـــسوا مـــسلمني أصـــال باإل,"فلـــم حتكمـــوه 
العميل حملـه , و فاالعتقادي مقره القلب,عميل و اعتقادي:الكفر قسامن

 يف  وكـان مطابقـا ملـا وقـر, ملخالفته للـرشعً فمن كان عمله كفرا,اجلوارح
, هــو الكفــر الــذي ال يغفــره اهللا, و فهــو الكفــر االعتقــادي,قلبــه مــن الكفــر بــه

 فهــو ,قلبــه يف أمــا إذا كــان خمالفــا ملــا وقــر, وًالنــار أبــدا يف هخيلــد صــاحبو
لــيس , و فكفــره كفــر عمــيل فقــط,لكنــه خيالفــه بعملــه, ومــؤمن بحكــم ربــه

 ,إن شـاء غفـر لـه, و فهو حتت مـشيئة اهللا تعـاىل إن شـاء عذبـه,ً اعتقادياًكفرا
وعىل هذا النوع من الكفر حتمل األحاديث التـي فيهـا إطـالق الكفـر عـىل 

   :ال بأس من ذكر بعضها, و من املعايص من املسلمنيً فعل شيئامن
النياحـة عـىل  واألنـساب يف  الطعن,الناس مها هبم كفر يف اثنتان «−  ١
   .)١(رواه مسلم .»امليت
  . )٢(»القرآن كفر يف اجلدال «−  ٢
  .)٣(رواه مسلم. »قتاله كفر, وسباب املسلم فسوق «−  ٣
  . )٤( دقإن وكفر باهللا تربؤ من نسب−  ٤ 
  . )١(»تركها كفر, والتحدث بنعمة اهللا شكر «−  ٥

                                                 
 .)٢٩٨ص  ("ختريج  الطحاوية")١(
 .)٣/٨٣/٣١٠١ ("صحيح اجلامع الصغري" )٢(
 .)٣٤١رقم  (" احلالل ", وختريج )٨٦ص ( أليب عبيد " اإليامن "ختريج  )٣(
 .)٥٨٧رقم  ("الروض النضري" )٤(
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متفـــــق .  يـــــرضب بعـــــضكم رقـــــاب بعـــــض, ال ترجعـــــوا بعـــــدي كفـــــارا−  ٦
  .)٢(عليه

. غــري ذلــك مــن األحاديــث الكثــرية التــي ال جمــال اآلن الستقــصائها إىل
 أي , فكفــره كفــر عمــيل,فمــن قــام مــن املــسلمني بــيشء مــن هــذه املعــايص

ال يرى كوهنا معصية فهـو حينئـذ , و إال أن يستحلها,إنه يعمل عمل الكفار
احلكــم بغــري مــا , وًعقيــدهتم أيــضا يف  ألنــه شــارك الكفــار,كــافر حــالل الــدم

, قد جاء عن السلف ما يـدعمها, وً ال خيرج عن هذه القاعدة أبدا,أنزل اهللا
 صـــح ذلـــك عـــن ترمجـــان ," كفـــر دون كفـــر " :تفـــسري اآليـــة يف هـــو قـــوهلمو

  ثــــم تلقــــاه عنــــه بعــــض التــــابعني, بــــن عبــــاس ريض اهللا عنــــهالقــــرآن عبــــد اهللا
ذلـك إنـارة للـسبيل أمـام  يف البد من ذكر ما تيـرس يل عـنهم لعـل, وغريهمو

نحــــا نحــــو اخلــــوارج الــــذين , وهــــذه املــــسألة اخلطــــرية يف مــــن ضــــل اليــــوم
  !يصومون وإن كانوا يصلون, ويكفرون املسلمني بارتكاهبم املعايص

 بإسناد صحيح عن )١٠/٣٥٥/١٢٠٥٣(ربي  روى ابن جرير الط−  ١
 هـي : قـال ﴾æëŽŠčÏbØÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@áØžzflí@žáÛ@åflßflë@@@@@@@@@﴿ :ابـن عبـاس

  .رسله وكتبه ومالئكته وليس كفرا باهللا, وبه كفر
 ,)٣( إنه ليس بالكفر الذي يـذهبون إليـه:هذه اآلية يف  ويف رواية عنه−  ٢

 )٢/٣١٣(أخرجــه احلــاكم .  كفــر دون كفــر,ينقــل عــن امللــة ًإنــه لــيس كفــرا
                                                                                                                         

 .)٦٦٧رقم  ("األحاديث الصحيحة " )١(
 ).١٩٧٤( رقم " األحاديث الصحيحة ", و)٧٩٧م رق ("الروض النضري" )٢(
 ].منه [.كأنه يشري إىل اخلوارج الذين خرجوا عىل عيل ريض اهللا عنه )٣(
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 عـىل رشط :حقهـام أن يقـوال, وووافقـه الـذهبي. "صحيح اإلسناد" :قالو

 "تفـسريه" يف  ثم رأيت احلافظ ابن كثري نقـل, فإن إسناده كذلك,الشيخني
 فالظـاهر ,"صحيح عـىل رشط الـشيخني" : عن احلاكم أنه قال)١٦٣ /٦(
عــــزاه ابــــن كثــــري البــــن أيب , وً املطبوعــــة ســــقطا"كاملــــستدر"نــــسخة  يف أن

  .حاتم أيضا ببعض اختصار
:  ويف أخرى عنه مـن روايـة عـيل بـن أيب طلحـة عـن ابـن عبـاس قـال−  ٣

. مــن جحــد مــا أنــزل اهللا فقــد كفــر, ومــن أقــر بــه ومل حيكــم فهــو ظــامل فاســق
وابـــن أيب طلحـــة مل يـــسمع مـــن ابـــن : قلـــت). ١٢٠٦٣(أخرجـــه ابـــن جريـــر 

  .ه جيد يف الشواهدعباس, لكن
   :عـــــن عطـــــاء بـــــن أيب ربـــــاح قولـــــه) ١٢٠٥١ −  ١٢٠٤٧( ثـــــم روى – ٤ 

 وظلــــم دون ,فــــسق دون فــــسق, و كفــــر دون كفــــر):ذكــــر اآليــــات الــــثالثو(
  .إسناده صحيح و.ظلم
 )و ذكـر اآليـة( عن سعيد املكي عن طـاووس )١٢٠٥٢( ثم روى −  ٥ 
هذا هو ابـن زيـاد سعيد , وإسناده صحيح و. ليس بكفر ينقل عن امللة:قال

روى عنه , وغريهم وابن حبان و وثقه ابن معني والعجيل,الشيباين املكي
  . مجع
 مــــن طــــريقني عــــن عمــــران بــــن حــــدير )١٢٠٢٦ و١٢٠٢٥( وروى −  ٦
ويف الطريــــق (نــــاس مــــن بنــــي عمــــرو بــــن ســــدوس  )١( أتــــى أبــــا جملــــز:قــــال

                                                 
 ].منه [.اسمه الحق بن محيد البرصي ومن كبار ثقات التابعني )١(
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Û@åflßflë@@bflàči@áØžzflí@žá﴿ : أرأيـت قـول اهللا: فقـالوا)١() نفر من اإلباضـية:األخرى
@@@@æëŽŠčÏbØÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc﴾قالوا.  نعم: قال? أحق هو: ﴿@áØžzflí@žáÛ@åflßflë

@@@@@æìŽàčÛbÄÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči ﴾قـالوا.  نعـم: قـال?أحـق هـو: ﴿@@@žáÛ@åflßflë
ÐÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@áØžzflíæìÔčb﴾نعم: قال? أحق هو .  

 هــو ديــنهم : قــال? يــا أبــا جملــز فــيحكم هــؤالء بــام أنــزل اهللا: فقــالوا:قــال
 فــإن هــم −  ]يعنــي األمــراء[ − إليــه يــدعون  وبــه يقولــون, والــذي يــدينون بــه

. )٢(لكنــك تفــرق, و ال واهللا:فقــالوا. ً منــه عرفــوا أهنــم أصــابوا ذنبــاًتركــوا شــيئا
, ال حترجــون وإنكــم أنــتم تــرون هــذا, و ال أرى! أنــتم أوىل هبــذا منــي:قــال
 , مــــن هــــذاً أو نحــــوا,أهــــل الــــرشك والنــــصارى واليهــــود يف لكنهــــا أنزلــــتو

  .وإسناده صحيح
اآلية األوىل عىل مخسة أقوال  يف تفسري الكفر يف وقد اختلف العلامء

 ثــم خــتم ذلــك , بأســانيده إىل قائليهــا)٣٥٧ −  ١٠/٣٤٦(ســاقها ابــن جريــر 
 : وأوىل هـذه األقـوال عنـدي بالـصواب قـول مـن قـال" :)١٠/٣٥٨(بقوله 

مـــا بعـــدها مـــن  و ألن مـــا قبلهـــا,كفـــار أهـــل الكتـــاب يف نزلـــت هـــذه اآليـــات
 ,هذه اآليات سـياق اخلـرب عـنهم, وهم املعنيون هبا, واآليات ففيهم نزلت

  .  عنهم أوىلًفكوهنا خربا
مجيع من مل  فإن اهللا تعاىل ذكره قد عم باخلرب بذلك عن :فإن قال قائل

 إن اهللا تعــاىل عــم بــاخلرب : قيــل? فكيــف جعلتــه خاصــا,حيكــم بــام أنــزل اهللا
                                                 

 ].منه [.طائفة من اخلوارج )١(
 ].منه [.ختاف و جتزع:أي )٢(
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 فــأخرب ,كتابــه جاحــدين يف بــذلك عــن قــوم كــانوا بحكــم اهللا الــذي حكــم بــه
كـــذلك , و كـــافرون−  عـــىل ســـبيل مـــا تركـــوه − عـــنهم أهنـــم بـــرتكهم احلكـــم 

 كـام قـال , كـافر بـه هـو بـاهللاًكل من مل حيكـم بـام أنـزل اهللا جاحـدا يف القول
 نظـــري ,كتابـــه يف  ألنـــه بجحـــوده حكـــم اهللا بعـــد علمـــه أنـــه أنزلـــه;ابـــن عبـــاس

 يف مجلـــة القـــول أن اآليـــة نزلـــت, و"جحـــوده نبـــوة نبيـــه بعـــد علمـــه أنـــه نبـــي 
 ً فهــو كــافر كفــرا,اجلحــد يف  فمــن شــاركهم,اليهــود اجلاحــدين ملــا أنــزل اهللا

 , ألنــه عمــل عملهــماجلحــد فكفــره عمــيل يف مــن مل يــشاركهم, واعتقاديــا
لكـن ال خيـرج بـذلك عـن امللـة كـام تقـدم عـن ابـن , وفهو بـذلك جمـرم آثـم

  . اعباس
 يف زاده بيانا اإلمام احلافظ أبو عبيـد القاسـم ابـن سـالم ووقد رشح هذه

 −  ٨٤ص ( " بـــاب اخلـــروج مـــن اإليـــامن باملعـــايص " " كتـــاب اإليـــامن "
  . تحقيق فلرياجعه من شاء املزيد من ال,) بتحقيقي−  ٨٧

 يف  رأيـت شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا يقـول,وبعد كتابـة مـا سـبق
 أي هـو " ):٣/٢٦٨ (" جممـوع الفتـاوي " يف تفسري آيـة احلكـم املتقدمـة

 أن اإلمــام أمحــد )٧/٢٥٤(ثــم ذكــر . "املــستحل للحكــم بغــري مــا أنــزل اهللا 
مثل اإليامن  كفر ال ينقل عن اإليامن : فقال?سئل عن الكفر املذكور فيها

 حتــى جيــيء مــن ذلــك أمــر ال خيتلــف , فكــذلك الكفــر,بعــضه دون بعــض
  .فيه

إذا كـــان مـــن قـــول الـــسلف أن اإلنـــسان يكـــون فيـــه  و" ):٧/٣١٢(وقـــال 
لـــيس هـــو , وكفـــر وقـــوهلم أنـــه يكـــون فيـــه إيـــامن يف  فكـــذلك,إيـــامن ونفـــاق
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 :قولـه تعـاىل يف أصـحابه و كام قال ابن عبـاس,الكفر الذي ينقل عن امللة
﴿@@@@@@æëŽŠčÏbØÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@áØžzflí@žáÛ@åflßflë﴾,كفـرا ال ينقـل :  قـالوا

  ."غريه من أئمة السنة  وقد اتبعهم عىل ذلك أمحد و.عن امللة
  .)١١٦- ٦/١/١٠٩"(الصحيحة"
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z٧٢x ﴿
אKKK﴾ 

  ]:ص  اهللاقال رسول[

æëŽŠčÏbØÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@áØžzflí@žáÛ@åflßflë﴾, ﴿@@@žáÛ@åflßflë@@@@@@﴿ :قوله«
@@@æìŽàčÛbÄÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@áØžzflí﴾, ﴿@@@@@@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@áØžzflí@žáÛ@åflßflë

æìÔčbÐÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ﴾,ر كلهاالكفا يف  هي: قال«.  
 :]ثم قال مام بام ترمجناه به,ترجم له اإل[

 حــدثنا أبــو معاويــة حــدثنا األعمــش عــن عبــد ):٤/٢٨٦(أخرجــه أمحــد 
هـذا إسـناد و:  قلـت...:قولـه ص اهللا بن مرة عن الرباء بن عازب عن النبي

  . صحيح عىل رشط الشيخني
 أن املقصود هبذه اآليات الثالث الكفار مـن يف واحلديث دليل رصيح

, أمثاهلم الذين ينكرون الرشيعة اإلسالمية وأحكامها و,اليهود والنصارى
لو  و حتى,لو كان يتظاهر باإلسالم وذلك يف يلحق هبم كل من شاركهمو

  .منها ً واحداًأنكر حكام
 أنه لـيس كـذلك مـن ال حيكـم بـيشء منهـا مـع ,ولكن مما ينبغي التنبه له

خروجـه عـن امللـة  وه بـالكفر فال جيوز احلكم عـىل مثلـ,عدم إنكاره ذلك
 وهـذه نقطـة هامـة. ً عمليـاًاألمر أن يكـون كفـره كفـرا يف  غاية ما,ألنه مؤمن
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 ,هذه املسألة يغفل عنها كثري من الـشباب املـتحمس لتحكـيم اإلسـالميف 
كثري من األحيان يقومون بـاخلروج عـىل احلكـام الـذين ال  يف مُهَولذلك ف

ســفك دمــاء بريئــة ملجــرد احلــامس , و فتقــع فــتن كثــرية,حيكمــون باإلســالم
الواجـــب عنـــدي تـــصفية اإلســـالم ممـــا لـــيس منـــه , والـــذي مل تعـــد لـــه عدتـــه

,  واآلراء الكاســدة املخالفــة للــسنة,األحكــام العاطلــة, وكالعقائــد الباطلــة
  . واهللا املستعان. تربية اجليل عىل هذا اإلسالم املصفىو

  ).٤٥٨- ٦/١/٤٥٧"(الصحيحة"
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]٧٣[   

bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë@﴿: ض العلامء يقولون عىل قـول اهللا سـبحانه وتعـاىلبع يف :سؤال
@@@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@flæëŽŠčÏbØÛa@﴾)٤٤:املائدة( ﴿@@@@@@@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë

ŽáŽçflæìŽàčÛbÄÛa@﴾)إىل آخره... )٤٥:املائدة. 
لـيس : هذا خيرج من امللة, ويف منهم مـن يقـول: حني يقولون: يقولون

ًخمرجا مـن امللـة, مـع العلـم اليـوم أكثـر البلـدان إال مـن رحـم اهللا حيكمـون 
بــــالقوانني, فهــــل هــــؤالء الــــذين حيكمــــون بــــالقوانني خيرجــــون مــــن امللــــة 

  والعياذ باهللا, أم ال خيرجوا من امللة?
كـــــر إمـــــام  تفـــــسري اآليـــــات الـــــثالث هـــــذه التـــــي أرشت إليهـــــا ذ:اجلـــــواب

@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@﴿: حممد بن جرير الطربي أن معنـى هـذه اآليـة: املفرسين وهو
flæëŽŠčÏbØÛa﴾ )إذا استحل احلكم بغري ما أنـزل اهللا, فيكـون شـأنه شـأن )٤٤:املائدة 

اســـتحالل قلبـــي, : الكفـــار, لكـــن جيـــب أن يالحـــظ أن االســـتحالل قـــسامن
  .واستحالل عميل

السـتحالل القلبـي, أمـا االسـتحالل العمـيل ا: الذي خيرج من امللة هو
فكــــل األوســــاط واقعــــون فيــــه, الــــذي يــــرسق والــــذي يــــزين, والــــذي يغــــش 

ــــــــــذي كلهم يواقعــــــــــون هــــــــــذه املعــــــــــايص, ويرتكبوهنــــــــــا ,إىل آخــــــــــره.. وال
ًويستحلوهنا عمليا, وال فرق بني هـؤالء, وبـني مـن حيكـم بغـري مـا أنـزل اهللا 
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نانيـك بعـض الـرش أهـون ح: كلهم جمرمـون, كـل األوسـاط ولكـن كـام قيـل
  .من بعض

ذاك الــذي يــرايب والربــا مــن أكــرب الكبــائر كــام تعلمــون إن اســتحل ذلــك 
 وإذا اعرتف بمعصيته فهو فاسـق أمـره إىل اهللا, وداخـل! بقلبه ارتد عن دينه

flàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë@čéči@ÚflŠž’Ží@žæc@ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæg@žå@@@@@@﴿: عمـوم قولـه تعـاىليف 
Žõbfl’flí﴾)٤٨:النساء(.  

 يف كــذلك كــل مــن حيكــم بغــري مــا أنــزل اهللا إن حكــم بــام حكــم بــه, ولــو
حكومة واحـدة إذا  يف كل األحكام, ولو يف حكومة واحدة مش رضوري

رأى أن هــذا احلكــم هــو الــذي يــصلح هلــذا الزمــان بخــالف حكــم اإلســالم 
 فام بالك إذا حكم واحد, يف كل األحكام ولو يف فقد ارتد عن دينه, ليس

كـــان يستحــــسن احلكـــم بكــــل القــــوانني التـــي هــــو يطبقهــــا عـــىل األمــــة, فــــإن 
: ًاســتحل ذلــك قلبيــا فهــو مرتــد عــن دينــه, أمــا لــو حوســب ونــوقش فقيــل لــه

ملاذا أنت تفعـل هكـذا, وهـذا خـالف الـرشع? اهللا يتـوب علينـا وإن شـاء اهللا 
وإنــام هــو كفــر نــتمكن مــن احلكــم بــام أنــزل اهللا, فهــذا لــيس كفــره كفــر ملــة, 

  .عميل
كتبــه تقــسيم  يف لـذلك فمــام اســتفدناه مــن كــالم شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة

كفـر : النتيجـة قـسامن يف الكفر إىل قـسمني بـل إىل أربعـة أقـسام, لكـن مهـا
عمـــيل, وكفـــر اعتقـــادي, كفـــر لفظـــي وكفـــر قلبـــي, كفـــر لفظـــي وكفـــر قلبـــي, 

  .                      القلبيالكفر اللفظي ال خيرج من امللة الذي خيرج هو الكفر
  )٨٥/٠٠:٥٥:٥٣"(اهلدى والنور"
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z٧٤x  
žåflßflë@﴿: كتابـه يف ما هو التفسري الصحيح لقول ربنا تبـارك وتعـاىل: يقول السائل: السائل

flæëŽŠčÏbØÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ﴾)٤٤:املائدة(. 
تفسري ابن جرير الطربي  يف يح هو ما جاءالتفسري الصح. نعم: اجلواب

هــــم الــــذين ال : وتفــــسري ابــــن كثــــري الدمــــشقي أن املقــــصود بالكــــافرون هنــــا
ال حيكمـون بـام أنـزل اهللا; ألهنـم ال : يؤمنون بـرشيعة اهللا تبـارك وتعـاىل أي

ًيــرون مــا أنــزل اهللا رشعــا صــاحلا للحكــم بــه كــل زمــان, ويف كــل مكــان,  يف ً
حقهـــم نزلـــت هـــذه اآليـــة  يف تقـــاد كـــاليهود الـــذينفكـــل مـــن اعتقـــد هـــذا االع

ًالكريمة, يكون كافرا مرتدا عن دينه ً.  
إن آمن برشيعة اهللا تبارك وتعاىل, وأهنا :  ولكن هنا يشء البد من ذكره

ًصاحلة لكل زمـان, ولكـل مكـان, ولكنـه ال حيكـم فعـال هبـا, إمـا كـال وإمـا  ً
ًبعضا أو جزأ فله نصيب من هذه اآلية, له نصيب  مـن هـذه اآليـة, لكـن هـذا ً

النــصيب ال يــصل بــه إىل أن خيــرج عــن دائــرة اإلســالم, فيجــب أن نعلــم أن 
ًهناك إيامنا وهناك إسالما, اإليامن هو الذي استقر : القلـب, واإلسـالم يف ً

هو أثر هذا اإليامن الذي يظهر عىل اجلسد واألبدان, وبنـسبة قـوة اإليـامن 
ظـــاهر هـــذا اإلنـــسان واســـتقامة الـــذي يكـــون لقلـــب املـــؤمن يكـــون صـــالح 

  .جوارحه وبدنه
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حــــديث  يف كــــام أشــــار عليــــه الــــصالة والــــسالم إىل هــــذه احلقيقــــة بقولــــه
 إىل أن يقول » ...إن احلالل بني واحلرام بني«: النعامن بن بشري الذي أوله
اجلـــــسد مـــــضغة إذا صـــــلحت صـــــلح  يف أال وإن«: عليـــــه الـــــصالة والـــــسالم

  .»القلب: د كله أال وهياجلسد كله, وإذا فسدت فسد اجلس
فـــصالح الظـــاهر مـــرتبط بـــصالح البـــاطن بـــشهادة هـــذا احلـــديث وبعـــض 

ابتـداء هـذه اجللـسة, لكـن إذا كـان  يف األحاديث األخرى التي سبق ذكرهـا
البـدن كـام ذكرنـا, هـذا الـصالح  يف بنسبة قوة اإليـامن يكـون نـسبة الـصالح

كـــام اإلســـالمية, الظـــاهر هـــو اإلســـالم, فـــإذا املـــسلم أخـــل بـــيشء مـــن األح
فاإلخالل هذا ال خيرجه عن دائرة اإلسالم قـد خيرجـه عـن دائـرة اإليـامن, 

 يف الكامل, بعض العلامء يفرسون قوله عليه الصالة والسالم: املطلق أي
 هـل الـزاين إذا » ال يزين الزاين حني يزين وهـو مـؤمن«: احلديث الصحيح

سلمني الـذين هـم عـىل ال أحـد مـن املـ: اجلـوابزنى كفر وارتـد عـن دينـه? 
طريقــة أهــل الــسنة واجلامعــة يقولــون بــأن الزنــا أو غــري الزنــا مــن املعــايص, 

  .بل ومن الكبائر خيرج املسلم من دائرة اإلسالم
ال يـــــزين الــــزاين حـــــني يـــــزين وهـــــو «: مــــا معنـــــى قولـــــه عليــــه الـــــسالم: ًإذا

ًال يكون مؤمنا كامل اإليـامن, لكـن هـو بـذلك ال خيـرج عـن :  أي» مؤمن?
دائـــرة اإلســـالم, وشـــبه بعـــضهم اإليـــامن بـــدائرة وحـــول هـــذه الـــدائرة دائـــرة 
أخرى حتيط بالدائرة األوىل, فحينام زنى الزاين خـرج مـن الـدائرة األوىل 

دائــــرة : اإليــــامن الكامــــل, لكنــــه مــــا خــــرج مــــن الــــدائرة األخــــرى وهــــي: أي
  .ًاإلسالم فهو ال يزال مسلام
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 كانـت, ال جيـوز إخراجـه كذلك كل من يعيص اهللا عز وجل أي معـصية
ًدائــرة اإلســالم إال إذا جحــد شــيئا ممــا يتعلــق : مــن الــدائرة األخــرى الكــربى وهــي

الـرشع, وهـذا اإلنكـار لـه  يف دائرة اإليامن, فإذا أنكر ما جـاء: بالدائرة األوىل أي
  .عالقة باإليامن حينئذ خرج عن دائرة اإليامن, وعن دائرة اإلسالم

@žåflßflë@@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ﴿: فاآليـــة الـــسابقة
flæëŽŠčÏbØÛa﴾)إن كان الذي ال حيكم ينكر صـالح الـرشيعة أن حيكـم )٤٤:املائدة 

دائــرة اإليــامن, ودائــرة : كــل زمــان ومكــان, فقــد خــرج عــن الــدائرتني يف هبــا
  .ًصار مرتدا عن دين اهللا تبارك وتعاىل: اإلسالم أي

وجـوب احلكـم بـام أنـزل : الـدائرة األوىل وهـو يف ؤمن بـامأما إن كان يـ
ًاهللا, لكن هـو فعـال كـام قلنـا آنفـا ال حيكـم  ًبـام أنـزل اهللا إمـا كـال وإمـا جـزءاً ً ,

فحينئـــذ خـــرج عـــن دائـــرة اإليـــامن الـــدائرة الكاملـــة, ولكنـــه ال يـــزال داخـــل 
 بن الدائرة األخرى وهي دائرة اإلسالم; لذلك قال ترمجان القرآن عبد اهللا

žáÛ@žåflßflë@﴿: تفــسري هــذه اآليــة يف لــيس األمــر: عبــاس ريض اهللا عــنهام قــال
@@@@@@@flæëŽŠčÏbØÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí﴾ ) كـام : أي:  كـام يقولـون)٤٤:املائـدة

ًيقولون الغالة قديام, ويقول بعضهم اليوم حديثا ال : إنه الكفر بعينه? قال: ً
ال إنــام هــو كفــر دون كفــر, إنــام هــو كفــر دون كفــر, وهــذه : ابــن عبــاس يقــول

اجلملــة التــي نطــق هبــا ترمجــان القــرآن وفــرس هبــا تلــك اآليــة الكريمــة عليهــا 
  .ًشواهد عديدة جدا من السنة بل ومن القرآن الكريم

أنــــه عليــــه : يــــنالــــشيخيف احلــــديث الــــصحيح املتفــــق عــــىل صــــحته بــــني 
  .»اله كفرسباب املسلم فسوق, وقت«: السالم قال
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ًفاملسلم حينام يقاتل أخاه املـسلم كفـر بـنص هـذا احلـديث كفـرا, لكـن 
ًاحفظوا جيدا كلمة عبد اهللا بن عباس كفر دون كفر, ما الدليل عـىل ذلـك? 

flåčß@æbflnÐčöb@žægflë@@﴿: قولــه تبــارك وتعــاىل: ًأدلــة كثــرية كــام قلــت آنفــا منهــا
@@@fli@aìŽzčÜž•dÏ@aìÜflnflnÓa@fĺ čäčßžûŽàÛa@@@@@@@ïčnÛa@aìÜčmbÔÏ@ôflŠžþa@óÜflÇ@bflàŽçafl†žyg@žoflÌfli@žæhÏ@bflàŽèfläžî
čéÜÛa@Šžßc@óÛg@flõïčÐflm@óŞnfly@ïčÌžjflm﴾)٩:احلجرات(.  

باغية, إحدامها معتدية : هنا طائفتان من املؤمنني اقتتلوا إحدامها: ًفإذا
, لكن نحن نرى أمرت الطائفة املسلمني املحقة أن يقاتلوا الطائفة الباغية

نــص اآليــة أن اهللا عــز وجــل مــا رفــع عــنهم اســم اإليــامن, وهــو قولــه  يف هنــا
aìÜflnflnÓa@fĺ﴿: تبارك وتعاىل čäčßžûŽàÛa@flåčß@æbflnÐčöb@žægflë﴾)٩:احلجرات(.  

هـــؤالء البغـــاة الـــذين يقـــاتلون أهـــل احلـــق هـــم مؤمنـــون مـــن جهـــة, : ًفـــإذا
 : هــو معنــى قــول ابــن عبــاسالكفــر مــن جهــة أخــرى, ذلــك يف ولكــن وقعــوا
  .كفر دون كفر

@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë@@@@@@@﴿: اآليـة املـسئول عنهـا: ًفـإذا
flæëŽŠčÏbØÛa﴾)٤٤:املائدة(.  

إنــام تعنــي كفــر جحــود أو كفــر عمــل, فمــن جحــد رشعيــة العمــل بــالقرآن 
هـو مـؤمن, ولكنـه إيامنـه فهو كافر مرتد عن دينه, ومن اعرتف وأقر بذلك ف

بــأن اإليــامن : نــاقص; ألنــه ال يعمــل بــام يــؤمن بــه, مــن هنــا قــال أهــل العلــم
  .يزيد, وينقص وزيادته الطاعة, ونقصانه املعصية

 )٠٠ :٢٨: ٠١/ ٢١٨(" اهلدى والنور"
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ا بـــارك اهللا فـــيكم, بعـــض أفـــراد اجلامعـــات اإلســـالمية يـــا شـــيخن: ســـؤال
bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë@@@@@﴿: ًكحزب التحرير مثال, يؤولون قول اهللا جل جاللـه

@@@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@@flæëŽŠčÏbØÛa@﴾)وهنـاك آيـات أخـرى مـشاهبة هلـذا )٤٤:املائدة ,
ذا التأويــل عــىل أن هــذه ًكالظــاملون, والفاســقون مــثال, يؤولــون هــ: التكفــري

اآليــات بــني قوســني يكــون معناهــا للحــاكم فقــط دون غــريه ممــن يــصنع مــا 
. يــصنع احلــاكم مــن الفــسوق والعــصيان, فــأرجو بيــان ذلــك بــارك اهللا فــيكم

  جزاكم اهللا خري?
هــــل يعنــــون باحلــــاكم مطلــــق حــــاكم, أم : ً عفــــوا يبــــدو يل توضــــيح:الـــشيخ

  ?يعنون باحلاكم يعني امللك أو اخلليفة
  . هو كذلك يعني امللك أو اخلليفة أو الرئيس الدولة:مداخلة
   رئيس الدولة?:الشيخ
  .نعم :مداخلة

واحــد مــثيل أنــا ابــتيل بــأن يتــصدر هــذا املكــان فــسئل : ً يعنــي مــثال:الــشيخ
مـــسألة مـــا, فخـــالف حكـــم اهللا وهـــو يعلـــم, ال  يف عـــن حكـــم اهللا عـــز وجـــل

  ينطبق عليه اآلية السابقة فيام تنقل عنهم?
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  . فيام أنقل عنهم ال ينطبق:مداخلة
  ال ينطبق بس? :الشيخ
  .نعم :مداخلة
  . هذا الذي أردت استيضاحه:الشيخ

ال شـــــك أن قـــــرص اآليـــــة أو قـــــرص داللـــــة اآليـــــة عـــــىل امللـــــوك والرؤســـــاء 
 يف وحكام الشعوب والدول الذين حيكمون بغري مـا أنـزل اهللا, ال شـك أن

 مــن معناهــا, ذلــك أن اآليــة هــذا القــرص لآليــة شــطب ورضب للقــسم األكــرب
ًأوال من حيث داللتها تشمل كل حاكم, سواء كان رئيسا أو كان مرؤوسـا,  ً ً
ًسواء كان واليا عىل املسلمني واله املسلمون أو كان واليا من طرف هـذا  ً

كـــل زمـــان  يف ًامللـــك أو هـــذا اإلمـــام األعـــىل, كـــام هـــو شـــأن مـــثال القـــضاة
عىل من البرش أو الرئيس أو امللك أو ومكان هم يأمترون بأمر احلاكم األ

 )٤٤:املائـدة (﴾ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë@@@@﴿: اخلليفة, فقوله تبارك وتعـاىل
: لعمـوم الداللـة: ًيشمل كل هـؤالء احلكـام, سـواء األعـىل أو األدنـى, أوال

﴿@@@@@@@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë﴾) الداللـة  يف و أقـوى, وهنـاك مـا هـ)٤٤:املائـدة
ًأيـــضا مـــن عمـــوم الـــنص أال وهـــو ســـبب ورود الـــنص, هنـــاك مقولـــة للفقهـــاء 
ًتعتـــرب قاعـــدة علميـــة فقهيـــة ينبغـــي عـــىل طـــالب العلـــم أن يكونـــوا أوال عـــىل 

العربة بعمـوم اللفـظ : قوهلم: عىل التزام منهم هلا, وهي: ًمعرفة هبا, وثانيا
حاكم, ولو كـان الـسبب ال بخصوص السبب, فهنا عموم اللفظ يشمل كل 

العــربة بعمــوم اللفــظ ولــيس بخــصوص : ورد بالنــسبة للحــاكم األعــىل لقلنــا
أن سبب ورود هذه اآلية : ًالسبب, لكن الواقع هنا عىل العكس متاما, أي
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لـــيس بالنـــسبة للـــرئيس األعـــىل احلـــاكم األعـــىل, وإنـــام هـــو بالنـــسبة لـــبعض 
أن اليهـــود كـــانوا : يـــةســـبب ورود هـــذه اآل يف أفـــراد الـــشعب, ذلـــك أنـــه جـــاء

طائفة تنظر إىل نفـسها أهنـا طائفـة عليـا, وطائفـة أخـرى ينظـر إليهـا : طائفتني
أشبه ما يكون بـاألحرار والعبيـد : من الطائفة األوىل بأهنا طائفة دنيا, يعني

لكن كلهم أحرار, إال أهنم كانوا ينظرون إىل طائفـة نظـرة أرسـتقراطية كـام 
دون أولئك, وترتب مـن وراء :  شعبية, يعنييقولون اليوم, واألخرى نظرة

القــصاص, فلــو أن  يف هــذا التاميــز بــني هــذه الطائفــة وتلــك بعــض األحكــام
ًالطائفـــة العليـــا قتلـــت قتـــيال مـــن الطائفـــة الـــدنيا فـــال يؤخـــذ بثـــأر هـــذا القتيـــل, 
وبالعكس يؤخذ, عاش اليهود ما شـاء اهللا وهـم عـىل هـاتني القـسمتني, إىل 

اليهـود مـشكلة مـن هـذه  يف رمحـة للعـاملني, فوقـعصًأن بعث اهللا حممدا
املوضــــوع وتــــدابروا  يف النوعيــــة, فتنازعــــت الطائفتــــان, فبعــــد أن تناقــــشوا
, وهــــذا مــــن خبــــثهم صوتباغــــضوا اتفقــــوا عــــىل أن حيكمــــوا رســــول اهللا 

 ﴾žáŽçflõbfläžic@flæìÏŠžÈflí@bflà×@ŽéflãìÏŠžÈflí﴿: كــام قــال تعــاىل: ًوضـالهلم; ألهنــم أوال
مع كفرهم به أرادوا أن حيكموه : ً, ومع ذلك مل يؤمنوا به, وثانيا)١٤٦:ةالبقر(

: قـالوا: فام وقـع بيـنهم اخلـالف, ولكـن فـيام بيـنهم مـاذا قـالوا? هنـا الـشاهد
: إن حكــم لنــا قبلنــا حكمــه, وإن حكــم علينــا رفــضناه, فــأنزل اهللا عــز وجــل

﴿Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflëŽáŽç@flæëŽŠčÏbØÛa@﴾)٤٤:املائدة(.  
بداللة عموم اللفظ, وداللة سـبب الـورود, تـدل أنـه : اآلية بداللتيها: ًإذا

 مــا لــيس املقــصود هبــا فقــط امللــوك والرؤســاء, وإنــام كــل مــن حيكــم بغــري
ًنحكـم حممـدا : وا إىل رئيسهم, فالرئيس قالأنزل اهللا; ألن هؤالء ملا جلؤ
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ــكَفــإن ح إال رفــضنا, ال هــي الطائفــة التــي تــرى نفــسها أعلــم مــن  لنــا قبلنــا وَمَ
  .نعم. األخرى هي التي قالت هكذا

  ً يشمل هذا بارك اهللا فيكم أرباب األرس وأرباب العمل مثال?:مداخلة
املــسألة هــي خاصــة مــن ناحيــة : بــال شــك, لكــن أنــا أريــد أن أقــول :الــشيخ

, ليــست احلكــم.. احلكــم يف يف وهــي عامــة مــن ناحيــة أخــرى, هــي خاصــة
املعـــروف, مـــاذا يـــسمونه هـــؤالء : ًمـــثال.. التطبيـــق, فمـــن حكـــم يف خاصـــة

  ..البدو ملا يصطلحوا بني بعضهم البعض عىل
  . عشائري:مداخلة
  نعم? :الشيخ

  . صلح عشائري:مداخلة
 صـلح عـشائري, فهـؤالء يـصطلحون عـىل أحكـام مـا أنـزل اهللا هبـا :الشيخ

الـذي .. ًن مـثال الـذي يـرسقمن سلطان, هؤالء بال شك تشملهم اآلية, لكـ
حكـم بغـري مـا : والذي يفعل كل ما خيالف الـرشع هـذا ال يقـال فيـه.. ينهب

  ..أنزل اهللا,
رب األرسة يطلب مـن بناتـه أن يتـزين وأن يلبـسن القـصري, : ً مثال:مداخلة

هــذا لبــاس قبــيح, فيــأمرهم بــاملنكر, : وأنــه ينبــذ املتحجبــات ويقــول لبناتــه
  ر يا شيخنا بارك اهللا فيك هل يشمل هذا?يعني هذه صورة من الصو

 ..احلكم, هذا يدخل يف يف ال ال, هذا ما يدخل :الشيخ
 . القضاء:مداخلة
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اتباع اهلـوى, احلكـم كـام قلنـا هـو  يف اتباع اهلوى, يدخل يف  ال,:الشيخ
 يف احلـــديث الـــذي يف القـــضاء كـــام قـــال يعنـــي; ولـــذلك قـــال عليـــه الـــسالم

فأصــــاب فلــــه أجــــران, وإن أخطــــأ فلــــه أجــــر إذا شــــهد احلــــاكم «: البخــــاري
  .احلكم وهو القضاء يف , هذا له عالقة)١(»واحد

  .نعم :مداخلة

ً أما أن يعرف اإلنسان حكم اهللا ورشيعـة اهللا ثـم يتبـع هـواه خمالفـا :الشيخ
: ًلــرشيعة اهللا, هنــا تأخــذ املــسألة طــورا آخــر كــام تعرفــون مــن تقــسيم الكفــر

إذا كــان هــذا الــشخص الــذي أرشت إليــه إىل كفــر اعتقــادي, وكفــر عمــيل, فــ
 يف وما شابه ذلك, هو.. بأنه يقبح احلجاب الرشعي, ويزين التربج للنساء

ال حــول وال : قــرارة قلبــه يــرى هــذا, فهــذا مرتــد عــن دينــه, أمــا إذا كــان يقــول
  . إىل آخره..قوة إال باهللا, واهللا هذا يريد جهاد ويريد صرب وو

  .ًزوجوا مثال والبنات تتأخر حتى يت:مداخلة
ً إىل آخره, فهذا يكون كفره كفرا عمليا وليس كفرا اعتقاديا:الشيخ ً ً ً.  
  .نعم :مداخلة
 يف  خالصــــة املثــــال األخــــري الــــذي طرحتــــه ال يــــدخل فــــيام نحــــن:الــــشيخ

ًصدده, إنام الذي جيب أن نفهمه هو ما ذكرته آنفا وخالصته, وأذيل عليـه 
ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë@@@@@@﴿: ةأن هـذه اآليـة الكريمـ: بيشء آخر, اخلالصة

                                                 
 .» حكمإذا«: بلفظ) ٤٩٣رقم( صحيح اجلامع )١(
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ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏflæëŽŠčÏbØÛa@﴾)ــدة ً تــشمل كــل حــاكم, ســواء كــان رئيــسا أو )٤٤:املائ
  .ًمرؤوسا, ما دام أنه خيالف رشع اهللا وهو يعلم

زمـــــن أصـــــبنا فيـــــه  يف أننـــــا وجـــــدنا: أمـــــا التـــــذييل الـــــذي أرشت إليـــــه فهـــــو
ملـــسلمون األولـــون عــىل مـــا كــان بيـــنهم مـــن بمختلــف الفـــتن التــي مـــا كــان ا

  .خالفات وفتن يعرفون هذه األنواع من الفتن
ال شـــــك أنكـــــم تعلمـــــون أن املـــــسلمني اختلفـــــوا منـــــذ القـــــرن األول مـــــن 

ًدينهم شيعا وأحزابا, لكن املصيبة اليوم  يف اخلوارج ومن دوهنم وتفرقوا ً
ن مــذهب ًتــضخمت جــدا بحيــث أن املــسلمني باإلضــافة إىل مــا توارثــوه مــ

وطرق خمتلفة ومتدابرة ومتباغـضة, وكـل حـزب بـام لـدهيم يفرحـون, فقـد 
جتــدد فــيهم التحــزب وتكتــل جديــد اقــرتن بــه أنــه أصــبح كــل فــرد ينتمــي إىل 
ًحزب يتبنى أفكارا معينة, ليس ألنه عىل علم بالكتـاب والـسنة, وإنـام بـأن 

  . حزبه الذي هو ينتمي إليه يرى هذا الرأي
ً هبــذا التــذييل بنــاء عــىل مــا ســمعت آنفــا مــن الــسؤال, فأنــا أردت أن أذيــل

ًحزب التحريـر يتبنـى رأيـا مـثال, أو مجاعـة التبليـغ أو اإلخـوان املـسلمني ً ..
إىل آخره, هذا التحزب وهذا التكتل الذي طرأ عىل اجلامعات اإلسالمية 
ًاليوم هو توسيع لدائرة التفرق الذي ورثناه خلفا عن سـلف, فأصـبح الفـرد 

 الـــذي ينتمـــي إىل حـــزب قـــد يعـــد األلـــوف بـــل املاليـــني يتبنـــى رأي الواحـــد
الـــرئيس الـــذي أســـس هـــذه اجلامعـــة أو رئـــس عـــىل هـــذه اجلامعـــة دون أن 

, واألمثلــــة صيكــــون عــــىل علــــم مــــن كتــــاب اهللا ومــــن حــــديث رســــول اهللا 
كثـــرية, وال أريـــد اخلـــوض إنـــام أردت التـــذكري, فاملثـــال بـــني أيـــديكم اآلن, 
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زب الفــــالين قــــرص معناهــــا عــــىل احلــــاكم الــــرئيس اآليــــة مطلقــــة لكــــن احلــــ
األعىل; ملاذا? ألن هذا احلزب أو ذاك نصب نفسه ملحاربة احلاكم الذي 
حيكم بغـري مـا أنـزل اهللا, ثـم نـيس أن احلكـم بغـري مـا أنـزل اهللا ال ينكـر فقـط 
ًعــىل هــذا الــرئيس, وإنــام ينكــر أيــضا عــىل كــل مــن لــه حكــم عــىل طائفــة أو 

ًاحلــزب الفــالين, فهــو أيــضا يــصدق عليــه مثــل تلــك رئــيس : مجاعــة, لنقــل
اآلية إذا مـا حكـم بغـري مـا أنـزل اهللا عـز وجـل, فهـذا الفـرد مـن أفـراد احلـزب 
ًتبنى فهم اآلية عىل خالف ما عليه علامء املسلمني كام ذكـرت لكـم آنفـا, 
عمـــوم الـــنص يـــدل عـــىل أن مـــن مل حيكـــم بـــام أنـــزل اهللا يـــشمل كـــل حـــاكم, 

  .لك يشمل من هو دون احلاكم األعىلوسبب ورود النص كذ
: فلهذا نحن ننـصح املـسلمني كافـة أن يتـذكروا مثـل قولـه تبـارك وتعـاىل

üflë@﴿: هلذا نحن ننصح املسلمني كافة أن يتذكروا مثل قوله تبارك وتعاىل
@flåčß@aìŽãìØflm@Ûa@fĺ č×Šž’ŽàL flåčß@@@@@@@čy@şÝ×@bĆÈflîč‘@aìŽãb×flë@žáŽèfläíč…@aìÓŞŠÏ@flåíč̂ Ûa@@@@@@žáèžífl†Û@bflàči@đlžŒ
flæìŽyŠÏ﴾ )ــروم , كــل مــسلم واجــب عليــه أن يفهــم هــذه اآليــة كــام )٣٢، ٣١:ال
كتـــب التفـــسري, أمـــا أن نـــسلط عـــىل هـــذه اآليـــة أو غريهـــا اآلراء  يف جـــاءت

žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë@@@@@﴿: احلزبية الشخصية فهذا هو مما يصدق عليـه نفـس اآليـة
č÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàčiŽáŽç@ÙflæëŽŠčÏbØÛa@﴾)هذا ما أردت التنبيه عليه. )٤٤:املائدة.  

 )٠٠ :٠٠: ٥٢/ ٧٢٨(" اهلدى والنور" 



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٢٩٦ 

z٧٦x אאW
،אא

אאא 
ْ﴿ومــن مل : ىلقولــه تعــا يف يتــأولون تفــسري قــول ابــن عبــاس ريض اهللا تعــاىل عنــه: ســؤال َ ْ ََ

َحيكم بام أنزل  َ ََ َ ِْ ُ ْŽéÜÛa﴾فأولئك هم الكافرون َ َُ ُِ َِ ْ َُ َ ْ قولـه  يف ً تأدبا أن ابن عبـاس مل يقـصد)٤٤:املائدة(ُ
هذا فـيمن ضـاهى بتـرشيعه أحكـام وتـرشيع اهللا تعـاىل, وأتـى بتـرشيعات مـضاهية لتـرشيعات 

ى أو خالفــة إىل ملكــي وإىل نظــام احلكــم مــن شــور يف اهللا, بــل قــصد هــذا فــيمن غــري وبــدل
 .آخره فقط, فأرجوا اجلواب عن هذا فقط

ً ال يفيدهم شـيئا إطالقـا هـذا التأويـل اهلزيـل; ذلـك ألنـه أوال كـأي :الشيخ ً ً
مـــا دلـــيلكم عـــىل هـــذا التأويـــل? : تأويـــل مـــن تـــأويالهتم; ألننـــا ســـنقول هلـــم

ًفسوف ال حيريون جوابا هذا أوال ً.  
žåflßflë@﴿: عبد اهللا بن عباس هـذه الكلمـة معروفـةاآلية التي قال فيها : ًثانيا

@@@@@@@@flæëŽŠčÏbØÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ﴾) بـامذا فـرسها علـامء )٤٤:املائـدة 
  .التفسري سيعود للمناقشة من أوهلا

  .نعم :مداخلة
  : علامء التفسري اتفقوا عىل أن الكفر قسامن:الشيخ
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مــن مل يعلــم : هــذه اآليــة بالــذات يف يل, وقــالواكفــر اعتقــادي وكفــر عمــ
ًإما أنه مل يعمل هبذا احلكم كفرا : حالة من حالتني يف بحكم أنزله اهللا فهو

ًوإمــا اتباعــا هلــواه ال عقيــدة إنــام عمــال ... ًبــه فهــذا مــن أهــل النــار خالــدا فيهــا ً
كهـــؤالء الكفـــار الـــذين ال يؤمنـــون باإلســـالم فـــال كـــالم فـــيهم, هـــذا بالنـــسبة 
للكفر االعتقادي, وكهؤالء املـسلمني الـذين فـيهم املـرايب وفـيهم الـزاين, 

  ..وفيهم السارق وو إىل آخره
هـــــؤالء ال يطلـــــق علـــــيهم كلمـــــة الكفـــــر بمعنـــــى الـــــردة إذا كـــــانوا يؤمنـــــون 

هـذه اآليـة رصحـوا  يف برشعية حتريم هـذه املـسائل; لـذلك علـامء التفـسري
ًله اهللا إن مل يعمل به اعتقـادا فهـو احلكم الذي أنز: بخالف ما تأولوا فقالوا

تطبيقه فهذا كفره كفر  يف ًكافر, وإن مل يعمل به إيامنا باحلكم لكنه تساهل
هــم خــالفوا لــيس الــسلف األولــني بــل وأتبــاعهم مــن املفــرسين : ًعمــيل, إذا

  .ًوالفقهاء واملحدثني, إذا هم خالفوا الفرقة الناجية
  .)٠٠: ٥٧: ٠٥/ ٨٣٠( "اهلدى والنور"
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يـستدلون عـىل إطـالق تكفـري احلكـام بأدلـة, كـانوا مكفرا احلكام  :سؤال
هـــل أنـــتم : قـــضية تكفـــري احلكـــام, قلنـــا هلـــم يف ًأوال عنـــدما يتكلمـــون معنـــا

نعـم, فكنـا نقـول : تقولون أن كل من حكم بغري ما أنز اهللا يكفـر? فـإذا قـالوا
حكــام بنــي أميــة الــذين حكمــوا بغــري مــا أنــز اهللا,  يف ًقولــون مــثالمــاذا ت: هلــم

وحكـــــام بنـــــي العبـــــاس وأمـــــراء اجلـــــور? والـــــذين أمـــــر النبـــــي عليـــــه الـــــصالة 
ًوالــسالم بالــصرب علــيهم إال نــرى كفــرا بواحــا, معنــى ذلــك أن الــذي فعلــوه : ً
ًليس كفرا بواحا, فلجئوا إىل تغيري العبارة فبدل ما يقولون ا  حيكم بغـري مـ:ً

ـــــزل اهللا, قـــــالوا ـــــدل رشع اهللا ويبـــــدل حكـــــم اهللا, فقـــــالوا: أن نحـــــن نـــــسلم : يب
ًبتفصيل السلف أن من حكم بغري ما أنزل اهللا معتقدا أن حكم اهللا هو احلق 

حيل احلـالل وحيـرم احلـرام باعتقـاده وبلـسانه, وإن .. وما دونه هو الباطل
 يشء, نحـن كان بفعله خيالف ذلـك ويعتقـد أنـه ال جيـوز أن حيكـم مـع اهللا

أن هذا كفره كفر عمـيل, وأمـا إذا اعتقـد أن حكمـه أفـضل مـن حكـم : نقول
اهللا, أو يساوي حكم اهللا, أو جيوز له أن حيكم مع اهللا, فهو كفر اعتقادي, 

قضية احلكـم, أمـا قـضية التـرشيع فـال  يف نسلم لكم بتفصيل السلف: قالوا
   .ًجزئية واحدة يكون كافرا يف نسلم لكم فإن من رشع

ً عمال أم اعتقادا? :الشيخ ً  
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ًاعتقادا وخروجا من اإلسالم:  ال يعني:مداخلة ً .  
ً ال, أقول عمال أم اعتقادا?:الشيخ ً  
  كــافر : ال يــرصف بــذلك االســتحالل, وكــافر يعنــي:  هــم يقولــون:مداخلــة

  .هبمجرد عمل
  .ًفوا, نحن نرد عليهم اآلن ع:الشيخ
   .نعم :مداخلة

ْ أنت مل تقرص,:الشيخ ِّ َ لـيس : هم يقولون:  بينت وجهة نظرك, نحن نقولُ
ًرشع إمـا قــوال وإمــا اعتقـادا, فــال نــزال : ًكـذلك مــن رشع حكـام, نحــن نقــول ً َ َّ َ

  .النقطة التي هم التقوا معنا يف نحن
  األوىل التقوا معنا فيها? يف :مداخلة
  . أي نعم :الشيخ
  .  وبدلوا اسمها ونحن ال نزال عىل هذه التسوية:مداخلة
ًرشعوا أو رشعوا اعتقـادا أم عمـال? :  أي نعم, فنحن نسأهلم اآلن:خالشي ً ّ َ

ًال, قوال, إذا: ًفإن كان قالوا اعتقادا فهم معنا كام كانوا من قبل, وإن قالوا ً :
ًرشعـــوا عمـــال ولـــيس اعتقـــادا, مل : هـــم خرجـــوا عـــام كـــانوا معنـــا, إن قـــالوا ً

  .اظكالمكم أهنم بدلوا األلف يف يستفيدوا كام أرشت أنت
أنـه : التعبري للتضليل, وإال ملـاذا الفـرق بـني رشع معناهـا يف تفنن: يعني

ســيحكم هبــذا الــذي رشع, فكلمــة رشع رجــع إىل احلكــم, واحلكــم يرجــع 
إىل العمل, والعمل إما أن يقرتن به عقيدة وإما أن ال يقـرتن بـه عقيـدة, فلـم 
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ذا التسلــسل ًيــستفيدوا شــيئا مــن هــذا التالعــب باأللفــاظ; ألننــا ســنلزمهم هبــ
  .املنطقي الذي ال جمال له من التهرب منه

ًرجل وضع نظاما حرب عىل ورق, وآخر مل يضع نظاما حـرب عـىل ورق,  ً
العمـــل هبـــذا النظـــام أحـــدمها ســـود بـــه, واآلخـــر تـــرك  يف وكـــل مـــنهام التقيـــا

العمــل, هــل خيتلفــان? قــد خيتلفــان  يف الــصحيفة بيــضاء لكــنهام يــشرتكان
الوسـيلة فأحـدمها كتـب  يف قيـان كـل مـنهام وقـد اختلفـاوقد يلتقيان, قد يلت

  .الوسيلة يف العمل فاختلفا يف واآلخر مل يكتب واتفقا
قـــرارة قلبـــه هـــذا الـــذي  يف الغايـــة, كـــل مـــنهام ال يـــستحل يف قـــد يتفقـــان

عملوا به أحدمها كتب واآلخر مل يكتب, كل مـنهام ال يـستحل ذلـك بقلبـه 
  .واهللا أعلم بام يف نفسه

نريـد .. اهللا يتوب علينـا, مـضطرين نحـافظ عـىل الكـريس:  يقولبل لعله
  .عىل منزلتنا إىل آخره, هذا كفر عميل.. أن نحافظ عىل جاهنا

ًقــد خيتلفــان أحــدمها يــستحل ذلــك بقلبــه فيكــون كفــره اعتقــادا, ولــو مل 
الذي عمل بام كتب أحدمها استحل ذلك بقلبه, .. يكتب وال كلمة واحدة

 يف ي جاء به اإلسالم كان ومىض زمانـه, ونحـن اآلنالرشع هذا الذ: وقال
 ألنه اسـتحل مـا فعـل بقلبـه ;زمان غري ذاك الزمان, هذا أكفر من الذي كتب

هذا تالعـب باأللفـاظ يـا : ًذاك الذي مل يستحل ما فعل وما كتب بقلبه, فإذا
  . أستاذ

   .نعم :مداخلة

  .ة واحدة النتيج:الشيخ
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: وقبــل مــا أذكــر اســتدالهلم هنــاك..  عــىل كالمهــمهــم يــا شــيخنا يــستدلون! طيــب: ســؤال
 . بعض األدلة أذكرها لكم وأعرف قولكم فيها حفظكم اهللا يف بعضهم قد تكلمت معه

  .  تفضل:الشيخ
بنــو أميــة قــد رشعــوا بــدلوا بعــض األشــياء التــي كانــت :  قلــت هلــم:مداخلــة

ع فــموجــود عــىل عهــد النبــوة كــام ألزمــوا النــاس بــاحلكم الــوراثي وأن مــن ر
  .هذا األمر يف رأسه رضبت عنقه

  .  أي نعم:الشيخ
أن بنــــي أميــــة مل يبــــدلوا; ألهنــــم عنــــدما حكمــــوا بــــاحلكم :  فقــــالوا:الــــشيخ

ًالــوراثي كــان األمــري قرشــيا والــرشط أن يكــون قرشــيا ً :﴿@@ôfl‰ìŽ‘@žáŽçŽŠžßcflë
žáŽèfläžîfli﴾)ذا إذا كـانوا مل يبـدلوا مـا:  هذه ال التفـات إليهـا, فقلـت هلـم)٣٨:الشورى

تكون النبوة فيكم ما شاء «: حديث النبي عليه الصالة والسالم يف تقولون
اهللا أن تكون ثم يرفعهـا اهللا إذا شـاء, ثـم تكـون خالفـة عـىل منهـاج النبـوة مـا 

 إذا كان  )١(»..ًا عاضًالكُكون متشاء اهللا أن تكون ثم يرفعها اهللا إذا شاء, ثم 
نت عىل منهاج النبـوة األوىل, امللك العاض هو نفسه عىل احلالة التي كا

 »ًا عاضـًاكـون ملكـتثم يرفعها ثم «: ملاذا يقول النبي عليه الصالة والسالم
  !هناك تبديل وهناك تغيري: ًإذا

  .  ال شك:الشيخ

                                                 
 ).١/٨( الصحيحة )١(
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يشء .. هــذا يشء خفيــف: مثــل هــذا, يقولــون يف  وهــم يقولــون:مداخلــة
 مــن ثبــت ,الكفــر ال يوجــد فيــه خفيــف وهــني: قلــت هلــم.. هــني لــو بــدلوا فيــه

  .والكفر هو درجات.. كفره
 مــن أنكــر اللفــظ مــن القــرآن كــام لــو أنكــر آيــة مــن القــرآن, أو أنكــر :الــشيخ

  .سورة من القرآن, أو أنكر القرآن كله
قصة  يف احلديث الصحيح يف  أذكر لك شيخ ماذا يستدلون به?:مداخلة

تجبية قصة اليهوديني الذين زنيا, وقد بدال حكم الرجم بال يف حديث أنس
 –أن اهللا سـبحانه وتعـاىل حكـم بكفـرهم : فيقولـون.. والتحميم وغري ذلـك

 أن اهللا حكــم بكفــرهم; − اليهــود شــيخنا بــارك اهللا فيــك  يف وانظــر; الكــالم
  . هذا األمر يف ألهنم بدلوا رشع اهللا

   من أين هلم هذا التعليل? :الشيخ
ه وتعــاىل احلــديث قــصة ســياق احلــديث أن اهللا ســبحان:  يقولــون:مداخلــة

  . حكم بكفرهم حينام فعلوا ذلك
   احلديث يعلل هكذا? :الشيخ
  ..  قصة حديث أنس حينام ذكر يعني:مداخلة
  . ً ال, ال أنا أسأل سؤاال; ألين بعيد عهد لكن:الشيخ
  . نزول اآلية يف بعدما ذكر القصة كان ذلك تم:  فيه فنزل, يعني:مداخلة
  !  طيب:الشيخ
   .نعم :مداخلة
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كـــن هـــذا ال يعنـــي أن التكفـــري كـــان بـــسبب هـــذه اجلزئيـــة, وإنـــام  ل:الـــشيخ
  . كانت سبب نزول اآلية هو هذه اجلزئية

  . نعم :مداخلة
ال يمكننـــا أن نـــوافقهم عـــىل قـــوهلم بـــأهنم كفـــروا; ألهنـــم :  يعنـــي:الـــشيخ

حكموا بخالف ما حكم اهللا عز وجل عىل أنه يأيت هنا وال شك وال ريـب 
  رهم به;التفصيل الذي ال بد أن نذك

ًال بد من التذكري هنا بأن االستحالل إمـا أن يكـون عمليـا وإمـا أن : نقول
احلـديث تعليـل كفـرهم بـسبب هـذا احلكـم وهـذا  يف ًيكون قلبيا, فـإذا كـان

 − ًاجلزء من األحكام الرشعية فال يكون ذلك نـصا عـىل أن الكفـر العمـيل 
: , يعنــــي عــــىل أن الكفــــر العمــــيل خيــــرج عــــن امللــــة− وهــــم متفقــــون معنــــا 

ًاستدالهلم هبذا ال يفيدهم شـيئا إطالقـا; ألننـا سـنقول هلـم هـذه  يف اليهـود: ً
ًاملـــسألة التـــي غـــريوا فيهـــا حكـــم الـــرجم هـــل كـــان ذلـــك اســـتحالال قلبيـــا أم  ً

ًإن قــالوا بــدلوا قــوال : ًعمليــا? ال بــد هلــم مــن أن يقولــوا واحــدة مــن االثنتــني
ًعمال وليس اعتقادا; فاستدالهلم خطأ عـىل أ ن اهللا كفـرهم بـسبب تغيـريهم ً

ًألهنـم غـريوا وبـدلوا عقيـدة; التقـوا معنـا كـام التقـوا : هذا احلكم, وإن قالوا
  . معنا هناك, فام يفيدهم يشء االستدالل هبذا احلديث

: ً نعـم, بــارك اهللا فـيكم, هــو هـذا شــيخنا; ألين أنـا قلــت هلـم أيــضا:مداخلـة
إين أؤمـن : من يقـول بلـسانهحمـل النـزاع فـي.. نحن نريد معرفة حمل النزاع

بأن حكم اهللا هو احلق وإن رشعـت خـالف حكـم اهللا عـز وجـل, فهـل لكـم 
فعلهـــم  يف أن اليهـــود كـــانوا مقـــرين أن حكـــم اهللا هـــو احلـــق وهـــم خمطئـــون
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 يف هــذا دلــيلكم لــيس: ًلــيس لنــا دليــل عــىل ذلــك, قلنــا إذا: هــذا? فــإن قلــتم
 معكــم دليــل أهنــم كفــرهم ًوأنــتم أيــضا لــيس: حمــل النــزاع, فقــال يل قــائلهم

  . هذا إنام هو دليلك أنت ليس يلِمل أدع.. وأنا يعني: االعتقادي, قلت
  .  ال هيمنا نحن, نعم:الشيخ

يـــــه االحـــــتامل فيـــــسقط بـــــه  هـــــو دليلـــــك أنـــــت فـــــدليلك تطـــــرق إل:مداخلـــــة
  .االستدالل
  .م أي نع:الشيخ
م, اليهـــود كفـــار بـــدون مـــا حيكمـــوا هبـــذا احلكـــ:  والـــيشء الثـــاين:مداخلـــة

  . كفرهم سابق هلذا اليشء: يعني
  .كيفارك اهللا  هو كذلك, ب:الشيخ
ياسـق  يف ًأيـضا يـستدلون بقـصة الياسـق وكـالم احلـافظ ابـن كثـري :مداخلة

  .ًجنكيز خان وقضيته مع التتار بأن من رشع حكام غري حكم اهللا فقد كفر
  .  مكانك راوح:الشيخ
  .  هو, هو:مداخلة
  .ًأبدا :الشيخ
  .  الكالم نفس:مداخلة
  . ًأبدا :الشيخ
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قــدون بطــالن مــا أتــى بــه جنكيــز هــل كــانوا هــؤالء يعت:  نقــول هلــم:مداخلــة
  خان?

   .نعم :الشيخ
  .سقط دليلكم: ًقلنا إذا..  كانواوما عندكم دليل أهنم:  فإن قالوا:مداخلة
   .بىل :الشيخ

ر البداية والنهاية عنـدما ذكـ يف  شيخنا إضافة إىل أن ابن كثري:مداخل آخر
  . أنه كان يدعي النبوة: الياسق وموضوعه قال

  !  يا سالم:الشيخ
  .  وأنه يتناول من عند اهللا أحكام الياسق هذا:مداخل آخر

  .  اهللا أكرب:الشيخ
  ! فانظر كيف الدليل واستدالهلم?:مداخل آخر

إذا كــانوا يتبعــون مــا تــشابه ..  اهللا أكــرب, ال هــؤالء يتبعــون مــا تــشابه:الــشيخ
وأحاديــــــث الرســــــول عليـــــه الــــــسالم, فلــــــم ال يفعلــــــون بأخبــــــار مـــــن القــــــرآن 

هـــذا هـــو اهلـــوى ! هـــذا هـــو اهلـــوى! التارخييـــة مـــا يفعلـــون بـــالقرآن والـــسنة?
  . والعياذ باهللا
نفـس هـذه املـسألة مـسألة أخـرى وهـي  يف  يتـصل هبـذا يـا شـيخنا:مداخلة

 :قلبه, فهنا سؤال يف إذا رشع فقد استحل, وإن مل يكن ذلك: أهنم يقولون
  .. هل االستحالل
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  .  مكانك راوح:الشيخ
 أي نعم, هل االستحالل ال بد فيه من النطق باللـسان بتحليـل مـا :مداخلة

بعـــض  يف  فيـــه بمجـــرد الفعـــلحـــرم اهللا بعـــد إقامـــة احلجـــة عليـــه, أو يكتفـــى
  املواضع?
 االستحالل هو كالكفر ال فـرق بـني األمـرين, الكفـر كلفـظ لغـوي :الشيخ

 فيــه مــن داللــة االســتحالل أنــه أن هــذا املــستحل هــو أدل عــىل كفــر الواقــع
كفر خيرج به : كافر, فإذا كان موقفنا وهم معنا أن الكفر ينقسم إىل قسمني

مـــــن امللـــــة, وكفـــــر ال خيـــــرج بـــــه مـــــن امللـــــة, فـــــأوىل ثـــــم أوىل ثـــــم أوىل أن 
اسـتحالل خيـرج بـه مـن امللـة ويعـود : ًاالستحالل ينقسم أيـضا َ إىل قـسمني

لقلبي, واستحالل ال خيرج به من امللة وهو االسـتحالل إىل االستحالل ا
  .العميل

 يف حديث البخـاري الـذي يـضعفه بعـض ذوي األهـواء يف ومن هنا قلنا
: ًهـــذا الزمـــان, وتقليـــدا مـــن بعـــضهم البـــن حـــزم اإلمـــام, قولـــه عليـــه الـــسالم

ًأمتـــي أقوامـــا يـــستحلون احلـــرا واحلريـــر واخلمـــر واملعـــازف,  يف ليكـــونن«
  . »و ولعب, ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازيرهل يف يمسون

ًفاالســـتحالل هنـــا كتعبـــري لغـــوي حيتمـــل أن يكـــون فعـــال; ألهنـــم يبيتـــون 
 يف عىل مخر ومعازف وما شابه ذلك, ويستحقون ذلك العـذاب املـذكور

ًاحلــــديث, وحيتمــــل أن يكــــون اســــتحالال قلبيــــا وهــــذا أوضــــح وأقــــرب إىل  ً
  .هذا احلديث يف العقوبة املذكورة
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مكـان مـا  يف ًما يستفيدون شيئا من كلمة االستحالل إذا مـا وردت: ًإذاف
ًأهنا تعني كفر الردة; ألن لفظة الكفر نفسها ال تعني كفر الردة دائام وأبدا,  ً

  . هذا ما عندي وأرجو اهللا عز وجل أن يلهمنا رشدنا, نعم
  .  شيخنا احلديث الذي أشار إليه أخونا أبو احلسن:مداخل آخر

   ماله? :الشيخ
  . صحيح مسلم يف  حديث الرباء:مداخل آخر

  . أي نعم :الشيخ
ًبيهودي حممام جملـودا, فـدعاهم ص مر عىل النبي«:  قال:مداخل آخر ً 

  .»نعم: كتابكم? قالوا يف هكذا جتدون حد الزاين: فقال ص
  .وا كذب:الشيخ

  . احلديث كله يف  هنا أهم نقطة شيخنا:مداخل آخر
   .نعم :الشيخ

أنــشدك بــاهللا الــذي أنــزل التــوراة : فــدعا رجــل مــن علامئهــم« :آخــرمــداخل 
ال, لــوال أنــك : كتــابكم? قــالوا يف أهكــذا جتــدون حــد الــزاين! عــىل موســى

أرشافنا فكنا إذا أخذنا  يف نشدتني هبذا مل أخربك, نجده الرجم ولكنه كثر
تعـــــالوا : الـــــرشيف تركنـــــاه, وإذا أخـــــذنا الـــــضعيف أقمنـــــا عليـــــه احلـــــد, قلنـــــا

تمـــــع عـــــىل يشء نقيمـــــه عـــــىل الـــــرشيف والوضـــــيع فجعلنـــــا التحمـــــيم فلنج
اللهم إين أول من أحيـا أمـرك : صواجللد مكان الرجم, فقال رسول اهللا 

flåíč̂@﴿: إذ أماتوه, فأمر به فرجم فأنز اهللا عـز وجـل Ûa@ÙžãŽŒžzflí@ü@ŽÞìŽŞŠÛa@bflèşíc@bflí
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flæìŽÇ‰bflŽí@@@¿@ŠÐØÛaNNN﴾إىل قولـه  :﴿@ëc@žæg@@ŽêëŽ̂ Ž‚Ï@afl̂ flç@žáŽnîčm﴾) يقـول)٤١:املائـدة  :
فـــــإن أمـــــركم بـــــالتحميم واجللـــــد فخـــــذوه, وإن أفتـــــاكم  ص ًائتـــــوا حممـــــدا

ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë@@@@@@@@@﴿: بالرجم فاحذروا فأنزل اهللا تعـاىل
flæëŽŠčÏbØÛa﴾)٤٤:املائدة( ﴿flæìŽàčÛbÄÛa﴾)٤٥:املائدة( ﴿ÛaflæìÔčbÐ﴾)الكفـار  يف )٤٧:املائدة

  .كلها
  . الكفار يف :الشيخ

ًفاحلقيقة هذا الـنص واضـح جـدا أهنـم نـسبوا التغيـري !  شيخنا:مداخل آخر
لكتــاب اهللا, وهنــا موضــع االعتقــاد الــذي هــم فيــه, لــو كــان هــذا ناســبينه إىل 
  ا? ًأنفسهم نتيجة شهوى أو كذا ال يكون هذا تكفريا, أليس كذلك يا أستاذن

  .  هو كذلك نعم:الشيخ
 :٨٤٩/٠٤(و) ٠١ :٠٢ :٨٤٩/٠٢(و) ٠١ :١٨ :٨٤٩/٣٤( و )٠١: ١١ :٨٤٩/٠٣("اهلدى والنور "

٠٠ :٠١( 
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z٧٨x ؟אאא
אא،א> 

אא>> 
البدايـــة والنهايـــة أن مـــن حكـــم  يف ن كثـــري اإلمجـــاع الـــذي قالـــه ابـــ:ســـؤال

.. إذا قلنـا أن: يعنـي! ًالياسق فهو كافر بإمجـاع املـسلمني, وأيـضا يـا شـيخنا
ومعنــــى الطــــاغوت أو رؤوس : كــــام قــــال الــــشيخ حممــــد بــــن عبــــد الوهــــاب

احلـاكم اجلـائر املغـري : وذكر مـنهم الثـاين والثالـث قـال: الطواغيت مخسة
احلــاكم بغــري مــا أنــزل اهللا, وكــام نعلــم أن : لألحكــام اهللا, وذكــر الثالــث قــا

 الكفــر بالطــاغوت الــركن الثــاين مــن أركــان التوحيــد; ألن اهللا عــز وجــل قــال
 يف سورة النحل غري اآلية ولكن يف سورة النحل يف سورة البقرة وقاليف 

bči@Ùflžàflnža@č†ÔÏ@čéÜÛbči@žåčßžûŽíflë@čpìËbİÛbči@žŠÐØflí@žåflàÏ@čñflëžŠŽÈÛ@@@@@@﴿: البقــرة
óÔžqŽìÛa﴾)فالكفر بالطاغوت هـو الـركن الثـاين مـن أركـان اإليـامن, )٢٥٦:البقرة 

وإذا قلنـــا أن اإلمجـــاع قـــد انعقـــد عـــىل كفـــر املـــستبدل لـــرشع اهللا عـــز وجـــل 
قلبي  يف فينبغي أن أقيم هذه العقيدة وأقيم دولة اإلسالم كام سمعنا منكم

 أن علـــامء املـــسلمني أكثـــر مـــن قلبـــي بخاصـــة يف فأنـــا ينبغـــي أن أعتقـــد هبـــذا
حممــود شــاكر, : ومــنهم.. ًعــامل نقلــوا اإلمجــاع عــىل كفــر احلــاكم مــستبدال

هـــذه  يف ء نقلـــوا اإلمجــاعًعمـــر األشــقر تقريبـــا ســت علــام: ومــنهم الــدكتور
  .املسألة
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ًهـل انتبهـت سـابقا أو الحقـا!  أنت بارك اهللا فيـك:الشيخ هـذه اجللـسة  يف ً
  ل بدين, هل انتبهت هلذا أم ال? أن الكفر عمل قلبي وليس عم

  . نحن ال نقر هبذا:مداخلة
مـــا هـــو الكفـــر مـــا معنـــى كفـــر لغـــة !  هنـــا تكمـــن املـــشكلة, طيـــب:الـــشيخ
  ًورشعا?
الرشع قسمه العلـامء  يف هو اجلحود, وأما: اللغة يف  الكفر قيل:مداخلة

 :إىل كفر عميل أو اعتقادي, أو كفر أكرب وكفر أصغر, فالكفر األكرب قـالوا
هو الكفر الذي ال خيرج هو الكفر الذي خيرج من امللة, والكفر األصغر 

  .من امللة
ال نريـــد أن نلقـــي اآلن حمـــارضات نريـــد !  صـــحيح بـــارك اهللا فيـــك:الـــشيخ

  .فاهم سني وجيمت
  . نعم :مداخلة
 اآلن أنــــت بــــدر منــــك أنــــه يوجــــد هنــــاك كفــــر عمــــيل ويوجــــد كفــــر :الــــشيخ

  اعتقادي فهل أنت تعني ما تقول? 
  .نعم :داخلةم

  الكفر العميل يكفر به صاحبه? !  طيب:الشيخ
  . ً نعم, إن كان خمرجا من امللة:مداخلة
   ال ال, الكفر العميل يكفر به صاحبه? :الشيخ
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ًإن كــان كفــرا أكــرب; ألن الكفــر .. ً نعــم إن كــان خمرجــا مــن امللــة:مداخلــة
  . العميل يوجد منه كفر أكرب وكفر أصغر

ال نريـد أن نلقـي .. ًأنـا قلـت لـك كلمـة آنفـا! اهللا فيـك يا أخي بـارك :الشيخ
كلمــــــة : ســــــوريا يف حمــــــارضات اآلن نريــــــد أن نتفــــــاهم كلمــــــة يقــــــول عنهــــــا

  . وغطائها, نحن كأننا اتفقنا أنه يوجد كفر اعتقادي ويوجد كفر عميل
   .نعم :مداخلة

 فـــــسألتك هـــــل الكفـــــر العمـــــيل هـــــو خيـــــرج صـــــاحبه مـــــن امللـــــة? :الـــــشيخ
ن التفـصيل إن لـزم قول نعم, أو أن تقول ال, ثم ال مـانع مـإما أن ت: اجلواب

  .األمر للتفصيل
  .  هنا يلزم التفصيل:مداخلة
  أنت أجبنا قل إن الكفر العميل هو ردة أو ال? !  مل نأت بعد:الشيخ
  . ما أجيب إال بتفصيل:مداخلة
  الكفر االعتقادي كفر ردة? !  سبحان اهللا:الشيخ
  . نعم :مداخلة
   ملاذا مل تفصل? ! طيب:الشيخ
 اخلالف بـني  ألن هذا متفق عليه, ولكن الكفر العميل هو حمل:مداخلة

  .املرجئة وأهل السنة
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 الكفر العميل له ارتباط بالكفر االعتقادي الذي تقول عنه!  طيب:الشيخ
  أنه ردة أم ليس له ارتباط?

  .ط له ارتبا:مداخلة
ًرجع إذا إىل الكفر !  فيكً إذا رجع إىل الكفر االعتقادي بارك اهللا:الشيخ

  .االعتقادي
وإن كنـــت أحــاول أن ألطـــف .. الكفــر العمــيل فـــيام يبــدوا وال تؤاخــذين

العبارة مل يتبني لك بعد الفرق بني الكفر االعتقادي والكفر العمـيل ليتبـني 
لـــك ثمـــرة هـــذا االخـــتالف بـــني الكفـــر االعتقـــادي والكفـــر العمـــيل, الكفـــر 

هـو عمـل الكفـار, لكـن هـذا العمـل الـذي عمل يصدر من املسلم : العميل
يصدر من املسلم هو مشابه لذاك العمل الذي يصدر من الكافر من جهـة, 

من حيث العمل, لكنه خيتلف من جهة أخرى عـن ذلـك العمـل الـذي : أي
يـــصدر مـــن الكـــافر, ذلـــك العمـــل الـــذي يـــصدر مـــن الكـــافر مقـــرون بـــالكفر 

والثمـــرة بـــني الكفـــرين هـــذا االعتقـــادي, أمـــا هـــذا املـــسلم هنـــا يظهـــر الفـــرق 
ًاملـــسلم إن صـــدر منـــه كفـــر عمـــيل وأيـــضا مقـــرتن معـــه كفـــر اعتقـــادي ككفـــر 
الكافر فهو كفر ردة ال إشكال فيه, أما إذا مل خيرج منه ما يدل عىل أنـه قـد 
ًاقــــرتن بكفــــره العمــــيل كفــــر اعتقــــادي حينئــــذ ال يكــــون كفــــرا اعتقاديــــا; ألن  ً ٍ

عمــيل مــن حيــث أنــه كفــر قلبــي, أمــا الكفــر االعتقــادي خيتلــف عــن الكفــر ال
ًالكفـــر العمـــيل لـــيس كفـــرا قلبيـــا وإنـــام هـــو كفـــر عمـــيل, خـــذ مـــثال احلـــديث  ً ً

سباب املـسلم «: الصحيح املتفق عليه أال وهو قوله عليه الصالة والسالم
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 قتال املسلم ألخيه املسلم كفر, اآلن أنا أسألك مـسلم »فسوق وقتاله كفر
  قاتلة? ًيقاتل مسلام هل كفر هبذه امل

  .  ال يكفر; ألن هذا كفر أصغر:مداخلة
  .  يا أخي بارك اهللا فيك:الشيخ
  . ال ال يكفر:مداخلة
  .  خري الكالم ما قل ودل, طيب هذا كفر:الشيخ
  .  نعم كفر:مداخلة
أنــا أســميه كفــر عمــيل, فــام ! ً أنــت اآلن تــسميه كفــرا أصــغر, طيــب:الــشيخ

أنــت ســميته كفــر أصــغر, اآلن .. ًاًالفــرق بينــي وبينــك, أنــا ســميته كفــرا عمليــ
ل عمـــل الكفـــار, الكفـــار مـــن  ـــنحـــن نقـــول هـــذا كفـــر عمـــيل ملـــاذا? ألنـــه عم ِ
ًطبيعــتهم كــام هــو مــشاهد دائــام وأبــدا أن بعــضهم يقاتــل بعــضا, وقــد أشــار  ً ً

إىل هــذه احلقيقــة التــي تــساعدنا نحــن عليــك وعــىل تأويلــك بــأن صالنبــي
ًكفر أي كفرا عمليايساعدنا عىل تفسري .. هذا الكفر كفر أصغر ً قوله عليه : ُ

صحيح البخاري من حديث جرير بـن  يف حجة الوداع كام جاء يف السالم
استنـــصت يل النـــاس فخطـــبهم «: صعبـــد اهللا الـــبجيل قـــال لـــه رســـول اهللا 

ًال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضكم رقاب : عليه الصالة والسالم وقال
شك عمـل وهـو تفـسري  مجلة يرضب بعضكم رقاب بعض هذا بال » بعض

 كيـــف? » ًال ترجعـــوا بعـــدي كفـــارا« » ًمـــن قبـــل كفـــارا«: لقولـــه عليـــه الـــسالم
ســـباب املـــسلم «: هـــذا كفـــر عمـــيل: ً إذا» يـــرضب بعـــضكم رقـــاب بعـــض«

 فهــــو ال خيــــرج عــــن امللــــة ولكــــن إذا اقــــرتن مــــع قتــــال »فــــسوق وقتالــــه كفــــر
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ٍ حينئـــذ ًاملـــسلم ألخيـــه املـــسلم اســـتحالل دمـــه قلبـــا وهـــو يعتقـــد أنـــه مـــسلم
  .يتحول كفره العميل إىل كفر اعتقادي

أنت حتتج باإلمجاع الذي نقلته عـن فـالن وفـالن مـن املتقـدمني أو مـن 
: تفــسري األئمــة ملثــل قولــه تبــارك وتعــاىل يف املعــارصين, ال بــد أنــك قــرأت

﴿@@@@@@@@@@@flæëŽŠčÏbØÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë﴾) أعنـي أنـك )٤٤:املائـدة 
اليهود الذين كانوا يدفعون بعضهم إىل أن يـسألوا  يف قرأت أن اآلية نزلت

ًالرسول; ألهنم كانوا حزبني ومتخاصمني فيدفعون أحدهم ليـسأل حممـدا 
فــــــإن أجــــــاهبم بــــــام يــــــوافقهم قبلــــــوه وإال رفــــــضوه, ومــــــن أئمــــــة املفــــــرسين 

: ه اآليـــةتفـــسري هـــذ يف املعـــروفني واملـــشهورين ابـــن جريـــر الطـــربي يقـــول
﴿@@flæëŽŠčÏbØÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ﴾)ص  ألهنـم ال يؤمنـون بحكـم رسـول اهللا;)٤٤:املائدة 

إال إذا حكـــــم هلـــــم  ص األصـــــل كفـــــروا برســـــول اهللا يف ًقلبـــــا; ألهنـــــم هـــــم
ٍولــصاحلهم فحينئــذ يتبنــون هــذا احلكــم; ألنــه لــصاحلهم لكــن إذا مل يكــن 

ًلذلك فهم يرفضونه قلبا وقالبا ً.  
رر وكـذلك ابـن كثـري أنـه ال جيـوز سـحب هـذه اآليـة عـىل ولذلك فهـو يقـ

املسلم الفاجر الفاسق الذي يدين ويؤمن بام أنزل اهللا عز وجـل ولكنـه قـد 
كتابـه أو  يف غـريه بخـالف مـا حكـم اهللا عـز وجـل يف نفـسه أو يف حيكم إما

يف سنته, ال جيوز سحب هذه اآلية عىل أولئك املسلمني; ألهنـم صنبيه
رشكني بأهنم آمنوا بام أنزل اهللا لكن إيامن بام أنـزل اهللا مل خيتلفون عن امل

ًيقـرتن بــه العمــل, بيــنام أولئــك كفــار جحـدوا مــا أنــزل اهللا قلبــا وقالبــا, لــذلك  ً
تفـــسري هـــذه اآليـــة التـــي حيـــتج هبـــا كثـــري مـــن  يف فـــالعلامء علـــامء املـــسلمني
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 يكـون أن الكفـر العمـيل قـد: ًالذين يتمسكون بـالتكفري إطالقـا ومنـه قولـك
كفر خروج عن امللة ومل تالحظ أن هذا يستحيل أن يكـون الكفـر العمـيل 

  .ًقلب هذا الكافر عمال يف خروج عن امللة إال إذا كان الكفر قد أنعقد
 فيجــب التفريــق بــني الكفــر االعتقــادي والكفــر العمــيل, ال يوجــد عنــدنا

 أنـزل ًالرشيعة أبدا نص يرصح ويدل داللة واضحة عىل أن من آمن بـاميف 
ًاهللا لكنه مل يفعل بيشء ممـا أنـزل اهللا فهـذا هـو كـافر, الـذي مـثال يأكـل الربـا 

  ال, أليس كذلك?:  عن دينه? ستقولما حكمه? هل هو كافر مرتد
  . بىل..  نعم:مداخلة
إذا استحل الربا : قد وقد, أي:  أنا ال أقول بقولك هكذا, أنا أقول:الشيخ

 كفر ردة وإىل جهنم وبـئس املـصري, أمـا ًبقلبه أيضا كام استحله بعمله فهو
اهللا يتـــوب علينـــا ونريـــد أن نعـــيش مـــن الكلـــامت الفارغـــة هـــذه إىل : إذا قـــال

آخره مما يشعرنا بأنه هو يؤمن بأنه يعيص اهللا عز وجل ورسوله ولكنه من 
  .جهة أخرى اتبع هواه

أكلـــه  يف وال فـــرق يـــا حـــرضة األخ املـــسلم بـــني مـــن يعـــص اهللا عـــز وجـــل
  .أن حيكم بغري ما أنزل اهللا يف ًال وبني من يعيص اهللالربا مث

ٍقـاض رشعـي حيكـم, : ًواآلن أهني هذه الكلمة بمثال بسيط جدا, أقول
حيكــم بالكتــاب : ًحيكــم بالــرشع بــل أقــول كــام نقــول نحــن دائــام: ال أقــول

حكومــــة ويف قــــضية معينــــة تقــــاىض عنــــده اثنــــان فحكــــم  يف والــــسنة, لكــــن
  هذا حكم بام أنزل اهللا? للظامل بحق املظلوم هل 

  .قبل ما أجيب أستفرس من سؤالك.. ر أنا أجيب لكن باستفسا:مداخلة
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  .الشام الذي ال يأيت معك اميش معه يف يقولون عندنا!  طيب:الشيخ
  . ً حسنا:مداخلة
  .  تفضل:الشيخ
كــل  يف  هــل هــذا القــايض جعــل هــذا احلكــم رشيعــة يقــيض هبــا:مداخلــة

إنــسان رسق وجــاء : ًقــضية, فلنــرضب مثــاال اآلنال يف هــذه احلالــة يف حــال
هذا القـضية  يف عند هذا القايض الذي حيكم بام أنزل اهللا عز وجل ولكن

أنــا لــن أقطــع يــده أنــا ســأقيم عليــه حــدا آخــر, مهــام أن : هلــوى أو لقرابــة قــال
احلـــاالت األخـــرى يقطـــع اليـــد,  يف مهـــام أنـــه.. رشوط الـــرسقة تـــوفرت فيـــه

كفــر دون كفــر, أمــا أن جعــل : نــزل عليــه قــول ابــن عبــاسفهــذا ال نقــول كفــر ن
هــــذه  يف حــــد الــــرسقة الــــسجن أو احلــــبس نقــــول هــــذا كفــــر بمجــــرد حكمــــه

ًالقضية أن جعلها رشعا يتبع; ألنه جعل نفسه ندا هللا ً.  
مــــا تؤاخــــذين أنــــت تؤيــــد عبــــارات قرأهتــــا, !  أنــــت بــــارك اهللا فيــــك:الــــشيخ

هذا اإلنـسان : ًيئا, أنا سأقولوطلبك أن تقطع كالمي لتبني هذا ال يفيدك ش
الــــذي حكــــم للظــــامل عــــىل املظلــــوم هــــل حكــــم بــــرشع اهللا? املفــــروض أن 

ًال, ثم نتابع املوضوع إىل هنايته بعد ذلك إن وجدت مناسبة لتقول : تقول
  . ما قلت تقول ذلك
هذا املسلم والقايض الذي حيكم بام أنزل : صدده يف نعود إىل ما كنا
ًقـــضية مـــا بغـــري مـــا أنـــزل اهللا, ومـــا ظـــن أن مـــسلام عاملـــا  يف ًاهللا عـــادة, حكـــم ً

حيكــم بمجــرد أن صــدر منــه هــذا احلكــم املخــالف للــرشع أنــه حيكــم عليــه 
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قـضية أخـرى لـسبب أو آخـر  يف فأريـد أن أقـول! ًبأنه كفر, ما أظن أحدا يفعل هذا
  .ًتكرر ذلك السبب أو جتدد ليس مهم, وإنام حكم أيضا بغري ما أنزل اهللا

ٍال أستطيع أن أقول بأنه كفر كفر اعتقـاد وكفـر ردة, إىل : نا أقولكذلك أ ُ
إىل .. مائـة مـرة.. عـرشين مـرة.. عـرش مـرات.. متى? سـنكرر مخـس مـرات

ُآخره, متى أستطيع أن أقول بأن حكمه هـذا يدينـه بأنـه كفـر ردة ولـيس كفـر  ُ
 ينبـئ قلبه? فـإذا بـدا منـه يشء يف عمل فقط? إذا ما بدا منه ما ينبئ عام وقر

قلبــه وهــو أن هــذا احلكــم ال يــصلح احلكــم بــه بــالرغم أنــه ممــا  يف عــام وقــر
,أن هـــذا − لعلنـــا نلتقـــي− أنزلـــه اهللا, هنـــا يقـــال بـــأن كفـــره كفـــر ردة, فـــال نعـــود 

ًالـذي اختــذ نظامـا قــد يكـون ســبب قـول القــائلني بـأن هــذا كفـر ردة هــو أهنــم 
اإلســــالم ال   يفنفــــسه بــــأن احلكــــم يف ًاختــــذوا نظامــــه دلــــيال عــــىل مــــا وقــــر

  .يصلح
ًإن صح حكمهم أو اسـتنباطهم ويكـون هـذا حكـام صـحيحا : وأنا أقول ً

  .ًمطابقا للكفر االعتقادي
اآلن مناط احلكم والبحث والتفريق بني كفر وكفر هو أن ننظر إىل : ًإذا

ًالقلــب, فــإن كــان القلــب مؤمنــا والعمــل كــافرا فهنــا يتغلــب احلكــم املــستقر ً 
القلب مطابق  يف العمل, أما إذا كان ما يف ملستقرالقلب عىل احلكم ايف 

ًالـــــرشع إمـــــا إعرابـــــا  يف هـــــو ال يقـــــر هبـــــذا احلكـــــم الـــــذي جـــــاء: للعمـــــل, أي
ًوإفـــصاحا بلـــسانه أو تعبـــريا كـــام يقـــال بلـــسان قالـــه : يعنـــي.. بلـــسان حالـــه.. ً

التعبــري قــد يكــون بلــسان القــال أو بلــسان احلــال, إذا كــان تعبــريه عــن كفــره 
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 القــال انتهــى املوضــوع, أمــا إذا كــان بلــسان احلــال هنــا لــسان القلبــي بلــسان
  مثل هذا التفصيل? يف احلال قد يقبل اجلدال, فامذا تقول اآلن

ًالكفر العميل الذي قد يكون كفرا اعتقاديا كام قلـت: وأخلص ما سبق ً 
ًأول جوابــك هـــذا ال بـــد أن يكــون مربوطـــا بـــالكفر االعتقــادي, أمـــا كفـــر يف 

مرتد عن امللة وهو مؤمن بقلبه : كالكفر االعتقادي أيعميل وهو حكمه 
  . اإلسالم, واآلن تفضل ما عندك يف هذا ال وجود له

  . ً أول يشء جزآكم اهللا خريا:مداخلة
  .  وإياك:الشيخ
أن هناك كفر عميل خيرج من امللة بغض النظر : نحن ما نعتقده:مداخلة

ذلـك سـلف مـنهم شـيخ   يفولنـا,ًعن االعتقاد كـان مؤمنـا أو كـان غـري مؤمن
  . الفتاوى يف اإلسالم ابن تيمية

  . نريد أدلة من الكتاب قبل كل يشء..  نريد أدلة اآلن:الشيخ
  .)٧٤:التوبة(﴾ŠÐØÛa@òflàčÜ×@aìÛbÓ@ž†ÔÛflë﴿ األدلة :مداخلة
  !  اسمح يل يا أخي:الشيخ
  .  تفضل:مداخلة
 − عتقــــادي الــــذي الكفــــر اال: ً رجعــــت إىل قــــويل, قلــــت لــــك آنفــــا:الــــشيخ

 الكفــر االعتقــادي الــذي مركــزه القلــب إمــا أن − أرجــوك ال تــستعجل عــيل 
aìÛbÓ@ž†ÔÛflë@@﴿: يدل عليه لسان القال أو لسان احلال, أنت اآلن حتـتج باآليـة

ŠÐØÛa@òflàčÜ×﴾)٧٤:التوبة(.  
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   .نعم :مداخلة

  هذا يل ما تشعر معي? .. هذا يل!  سبحان اهللا:الشيخ
 مـــــا أشـــــعر, ألن اهللا عـــــز وجـــــل مل يبـــــني أهنـــــم اســـــتحلوا أو مل  ال:مداخلـــــة

  ... يستحلوا اهللا عز وجل أطلق وهذا
املـؤمن بـام : أنا أقـول لـك بلـسان عـريب مبـني!  يا أخي اهللا هيديك:الشيخ

  ! حتكم عىل إيامنه أليس بقوله?
  .  بإقراره, نعم:مداخلة
  ! والكافر بام حتكم عليه? بقوله?!  طيب:الشيخ
  . نعم :مداخلة
القلــب  يف الكفــر الــذي وقــر: أنــا ســبقتك قلــت لــك و وأنــا معــك,:الــشيخ

القلـب أحـد  يف ًنحن ما نصل إىل القلب لكن نتخذ طريقا للوصول إىل ما
إمـــا القـــال وهـــذا لـــسان القـــال, وإمـــا لـــسان احلـــال تفـــرق معـــي بـــني : طـــريقني

  أمرين أم ال? 
  . نعم :مداخلة
  . اآلية حجة يل.. يةفاآلن أنت احتججت باآل!  طيب:الشيخ
أنــك ال تكفــره مــا دام قــال كلمــة :  لكــن مــا فهمتــه مــن كالمــك أنــا:مداخلــة

بيـــت أهلـــه يـــشتم اهللا عـــز  يف إنـــسان يسء الرتبيـــة: الكفـــر بـــدليل أنـــك قلـــت
وجــل هــذا ال نكفــره, وهــذا خمــالف إمجــاع العلــامء الــذين نقلــه ابــن تيميــة, 

  . د شتمه هللا كفرهذا بغض النظر لو كان مؤمن أو غري مؤمن بمجر
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  هل يقتل? !  طيب:الشيخ
  .  نعم يقتل:مداخلة
  .  ال, يستتاب:الشيخ
  . هذا خالف بني العلامء:مداخلة
  اخلالف بني العلامء ما هو الراجح?  :الشيخ
  .  الذي رجحه من كتب هذه املسألة أنه ال يقتل:مداخلة
  يكفر أو ال يكفر? !  طيب:الشيخ
  .  يكفر ويستتاب:مداخلة

   ال يستتاب?:يخالش
  .  يستتاب:مداخلة
  . يوجد قولني:  نحن قلنا هل يستتاب أم ال?قلت:الشيخ
  . نعم :مداخلة
  ما هو الراجح? !  طيب:الشيخ
  . يستتاب..  الذي قرأناه الذي رجحه أنه ال:مداخلة
   الذي أعلن الردة عن دينه يستتاب? :الشيخ
  .  يستتاب:مداخلة
  نه? الذي أعلن الردة عن دي:الشيخ
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  .  الذي يكفر يستتاب:مداخلة
  .»من بدل دينه« :الشيخ
  . »فاقتلوه« :مداخلة
  يستتاب? . »فاقتلوه« :الشيخ
  . الذي نعلمه أنه يستتاب:مداخلة
 يوجــد فــرق يــا أخــي بــني إنــسان يعلــن الــردة عــن دينــه, وبــني إنــسان :الــشيخ

هـال ذلـك عـذر كـام ذكرنـا بالنـسبة للج يف يتكلم بكلمة الكفـر قـد يكـون لـه
مـن بـدل «: ًآنفا, ولعلك تذكر معي أن سبب رواية الصحايب هلذا احلـديث

هي القضية تدور بني معـاذ بـن جبـل وأيب ..  أن أنا أشك اآلن» دينه فاقتلوه
الــيمن ملــا أرســلهام الرســول عليــه الــسالم, فإمــا  يف موســى األشــعري, كانــا
ًفا عــىل  إمــا نــزل أبــو موســى ضــي−  هنــا أشــك فقــط − ًنــزل أبــو موســى ضــيفا 

األصـــفاد, ســـأل عنـــه  يف ًمعـــاذ أو العكـــس متامـــا, فوجـــد عنـــده رجـــل مغلـــل
ًهذا بدل دينه, رأسا سحب السيف وقتلـه ال هيمنـا هـل هـو أبـو موسـى : قال

ًالــــذي فعــــل أو معــــاذ بــــن جبــــل, وكالمهــــا صــــحايب جليــــل ورأســــا نفــــذ فيــــه 
ً تبـــــديال ال حيتمـــــل عـــــذرا لـــــه هـــــذا ال» فمـــــن بـــــدل دينـــــه فـــــاقتلوه«: احلكـــــم ً 

يستتاب, أما الذي يتكلم بكلمة الكفر وقد يكون له وجهة نظر خاطئة مـن 
ناحية العلم أو من ناحية اجلهـل أو ألي سـبب مـن أسـباب كـام أملحـت أنـا 

ًآنفا إىل يشء من ذلك وكررته وهو سوء الرتبية مثال ً.  
فهـــؤالء نحـــن نـــسمعهم اليـــوم بـــسبب ســـوء الرتبيـــة جتـــد الواحـــد يـــتكلم 

أسـتغفر اهللا, اهللا : ً ثورة غـضبية, وإذا بـه فـورا مـاذا يقـولحالة يف بكلمة كفر



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٣٢٢ 

هـذا إذا .. يلعن الشيطان إىل آخره, هذا ماذا حتكـم هـذا متنـاقض مـع نفـسه
كـــان هنـــاك حكـــم باإلســـالم يتوبـــه إذا مـــا هـــو تـــاب, إذا ســـب الرســـول عليـــه 

بعض األسئلة هذا يستتاب فإن تاب وإال قتل, أما وهو  يف السالم كام كان
 اســتغفر اهللا وأنــاب فهــذا دليــل أن الرجــل مــا خــرج ذلــك عــن قــصد منــه ًفــورا
  .للكفر

ـــا  يف نحـــن نكـــرر: فالـــشاهد ـــا أن الكفـــر االعتقـــادي طريقـــة معرفتن كالمن
اآليــة التــي ذكرهتــا, إمــا أن نــستدل بلــسان  يف نحــن بــه إمــا بــإقرار الكــافر كــام

هـذا ! رىيا ت..  االستدالل بلسان احلال جمال لالختالف واملناقشة,حاله
اســتنباط صــحيح أو غــري صــحيح? لكــن حيــنام يكــون يعلــن الكفــر بلــسانه 
انتهـــى املوضـــوع, فـــام هـــو الـــدليل اآلن إذا كنـــا نقـــول بـــالكفر العمـــيل غـــري 

النار, ما هو الـدليل مـن  يف مقرون بالكفر االعتقادي أنه كفر خيلد صاحبه
  كتاب اهللا أو من حديث رسول اهللا?

تقوم بمعرفته باحلكم الرشعي, فإذا مل يعلم ونحن نعلم أن احلجة إنام 
 وهذا موضوع سبق اإلشـارة إليـه, فـام هـو الـدليل عـىل أنـه − لسبب أو آخر 

قـصة  يف ًيشء من املكفرات قوال وبجهـل أو غفلـة كـام ذكرنـا يف من وقع
ًالذي أوىص بتلك الوصية, أو بعمله ما هو الدليل أن هـذا كفـر كفـرا خيلـد 

  النار?  يف صاحبه
يوجــد عنــدنا دليــل, إمــا أن نقــول قــال فــالن وقــال فــالن, فهــذه األقــوال ال 

‘žáŽnžÇfl‹bfläflm@žæhÏ@@@¿@@ÞìŽŞŠÛaflë@čéÜÛa@óÛg@Žêëş…ŽŠÏ@đõžïfl@﴿: متناقـضة واهللا عـز وجـل يقـول
ŠčŁa@âžìflîÛaflë@čéÜÛbči@flæìŽäčßžûŽm@žáŽnä×@žæg﴾)إىل آخر اآلية; فهل تذكر دليال)٥٩:النساء ً        
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žåčØÛflë@æbfl¹⁄bči@Ğåč÷flàİŽß@ŽéŽjÜÓflë@flêŠ×c@žåflß@bÛg@čéčãbfl¹g@č†žÈfli@žåčß@čéÜÛbči@flŠÐ×@žåflß@@@@@@@@@@@@@@﴿ :مداخلـة
@@@aĆ‰ž†fl•@ŠÐØÛbči@flflŠfl‘@žåflß﴾)فاهللا عز وجل كام قالوا العلامء مل يستثن )١٠٦:النحل 

حال أو مل يكـن مـستحل إال املكره, وأما غري املكره بغض النظر كان مـست
  .بمجرد تلفظه بالكفر كفر

   هذا حجة عليك اآلية, تدري مل?:الشيخ
  مل? :مداخلة
  ..ًتأمل كثريا..  رشح صدره بارك اهللا فيك, فهذا حجة عليك:الشيخ
  ..من أجل هذا االنرشاح:  يعني:مداخلة
  .. هو قبول الكفر:مداخلة
  ..هذا معنى اآلية ال, ال هو عارف للكفر ومطمئن له, :الشيخ
  .. ولكن ما قرأناه خمالف هلذا التفسري وما نعلمه:مداخلة
قـل قـرأت .. مـا قرأتـه..  إذن جيب أن جتدد طريقة فهم النصوص:الشيخ

  ..من رشح.. من رشح صدره.. اآلية يف هذه النقطة التي
  .. يا شيخ أنا أريد لعيل أوجز أو أخترص الطريق:حممد شقرة

  . تفضل يا أخي:الشيخ
ًأن أوال لو سألنا سؤاال وأذعناه:  أنا أقول:شقرة الناس لنجد اجلواب  يف ً

ًعنــه, عنــد النــاس مجيعــا ثــم نعــزل اجلــواب الــسلبي عــن اجلــواب اإلجيــايب 
: ما ثمرة تكفري املسلم الذي يقول: ولنرى النسبة بني الطرفني, السؤال هو
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زعمي هذا  يف ? أناًال إله إال اهللا إن بدا منه يشء حيكم عليه بالكفر ظاهرا
إن : اجلواب عندي أقول يف اجلواب, أما أنا يف سؤال حيتاج إىل دقة فهم

ًجيـب أن يكـون اإلنـسان مقتنعـا : الفائدة والثمرة التي ترتتب عىل اجلواب
حكمـــت : ًالثمــرة هـــي أن أحكــم عليـــه بــالكفر, إذا: ًهبــا أوال, فـــإذا قلــت أنـــا

حلكـــم عليـــه بـــالكفر? ال يشء عليـــه بـــالكفر وكفـــى, مـــا الـــيشء الـــذي بعـــد ا
زمان نحن فيه أحوج ما نكون إىل أن نبني للناس طريق احلق  يف وبخاصة

الــذي ينبغــي أن يتبعــوه حتــى نخــرجهم مــن دائــرة الكفــر إىل دائــرة اإليــامن, 
إن الثمرة التي ترتتـب : هذا اجلواب الذي ينتظر من اآلخرين: وأما إذا قلنا

جيب علينا أن نقتل هذا الـذي يثبـت : عىل هذا السؤال باجلواب, أن نقول
كفره لدينا بسؤالنا وبجوابـه, وأظـن أن الـشق الثـاين أو اجلـواب الثـاين هـذا 

 يف زماننـــا هذا;لـــذلك جيـــب أن تتوحـــد النظـــرة يف ًيكـــون شـــيئا مـــن العبـــث
  .احلكم عىل هذا اإلنسان

إذا : ما حكم أو ملاذا نكفر? جيب علينا أن نرتيث قبل أن نجيب فنقول
الكفــر أو إذا كــان التكفــري لــه ثمــرة عمليــة مــن حيــث تأديــب املجتمــع كــان 

تكفــري النــاس  يف ٍفعندئــذ يمكــن أن نقــول, لكــن أال تعلــم بــأن التكفــري يزيــد
وخـــروجهم عـــن اإلســـالم, لـــذلك ال بـــد مـــن تعـــديل النظـــرة واحلكـــم عـــىل 
هـــؤالء النـــاس بـــأهنم مـــرىض وأننـــا جيـــب أن نخـــرجهم مـــن الظلـــامت إىل 

لـــت احلكـــام فطائفـــة احلكـــام طائفـــة قليلـــة وأنـــا كنـــت بـــاألمس النـــور, وإذا ق
جملس عام وذكرت بـأن حالـة اإلكـراه التـي أرشت إليهـا  يف القريب أتكلم

األمــة .. ال تقتــرص عــىل حالــة الفــرد الواحــد وإنــام األمــة كلهــا اآلن مكرهــة
إذا قـــال : بوتقـــة اإلكـــراه, مـــن الـــذي يـــستطيع أن يقـــول يف كلهـــا اآلن واقعـــة
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: إذا قالوا لألمة نريد منكم كذا فمن الذي يملك أن يقـول.. إلسالمأعداء ا
بيتــك أو بينــك وبــني النــاس  يف ًال, اآلن علــام بأنــك تــستطيع أن تقــول ذلــك

 يف اآلخرين عـىل صـداقة بيـنكم أو مـودة, ولكـن ال تـستطيع أن تعلـن ذلـك
الناس, فهذا دليـل عـىل أنـك مكـره عـىل فعـل الـيشء أو عـىل قبـول الـيشء 

  ً.ي ال تؤمن به أوالالذ
اآلن أنـــا أســـأل .. وهنـــاك يشء آخـــر ال بـــد مـــن لفـــت النظـــر إليـــه وهـــو أن

أنــا حكمــت .. مــا الــذي يرجتــى لإلنــسان الــذي حيكــم عليــه بــالكفر: ًســؤاال
.. النار ألـيس كـذلك, طيـب يف ًعليه بأنه كافر اعتقادا, مصريه أين? اخللود

ًكم عليـه بأنـه كـافر ردة قسم حي: الكفر العميل قسامن! أنت قلت يا سامي
فأنا أريد أن أختـار أهيـام شـئت, وارضب يل .. ًأو اعتقادا والقسم اآلخر ال

ًمـــثال أوال أو حـــدد يل مـــن تعتقـــد أنـــه بـــالكفر العمـــيل يكـــون قـــد كفـــر كفـــرا  ً ً
  !ًاعتقاديا حدد يل ما هو?

 عـز وجـل  ما رضبناه من مثل ملجـرد اإلنـسان أنـه يـستبدل ديـن اهللا:سامي
أنــه حكــم بغــري مــا أنــزل اهللا ..  وهــذا عمــلربر أكــفــ الوضــعية هــذا كبــالقوانني

  ..بمجرد أنه بدل دين اهللا هذا كفر كفر أكرب خمرج من امللة
  ..بدل: قلت...  ال الذي:شقرة
أهنـــــم اآلن هـــــم بـــــدلوا رشيعـــــة اهللا بـــــالقوانني ..  هـــــذا واقعنـــــا اآلن:ســـــامي
ِأو حكمــوا بغــري مــا أنــزل اهللا سمه مــا .. الوضــعية ِّ ــ فهــذا عمــل, فهــذا .. شــئتَ

كتاب  يف نحكم عليه بأنه خرج من امللة كام قال ابن القيم عليه رمحة اهللا
كـام أن هنـاك مـن اإليـامن شـعب قوليـة توجـب : الصالة وحكم تاركهـا قـال
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زواهلا زوال اإليامن, كذلك الشعب الفعلية وكذلك الشعب الكفر القولية 
  ..والعملية
 اآلن أنا أسألك, طيب هذا الذي استبدل ..خلطت اآلن األمور... :شقرة

.. العبارة الصحيحة.. دين اهللا بنظام الكفر أو نظام الكفر استبدله بدين اهللا
  ظاهره ماذا تقول فيه? يف من يوافقه: اآلن أنا أسألك

  .. إذا ريض:سامي
  ..إذا ريض:  ال تقل يل:شقرة
   كيف يوافقه?:سامي
اســـتبدل ديــن اهللا بنظـــام ..  اهللا هــو اآلن رجـــل حيكــم بغـــري مــا أنــزل:شــقرة

  الكفر أو نظام اهللا بنظام الكفر أليس كذلك?
  . نعم:سامي
  ً من يوافقه ظاهرا, ماذا تقول فيه?:ةشقر
َ غري مكره كفر:سامي َ َ.  
  . طيب كيف حتكم بأنه غري مكره:شقرة
  .. وضعه اإلكراه يعني هل هو:سامي
اها كيـف تـستطيع أن اآلن تستقيص أمـة مـن أدناهـا إىل أقـص..  نعم:شقرة

ًحتـــدد هـــذا? أنـــا أريـــد أن نـــصل معـــا إىل مـــن حيكـــم عليـــه بأنـــه كـــافر أو بأنـــه 
  كيف حتكم عىل ذلك?.. موافق بإكراه أو بغري إكراه
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 أنـــا أقـــول أنـــه الـــشعوب اآلن إذا رضـــيت بأنظمـــة الكفـــر التـــي هـــي :ســـامي
  ..نكفرها... سائدة كفروا بغض النظر إن شاء اهللا تكون األمة كفرت

ً جــاوبني جوابــا حمــددا, اآلن هــذه الفئــة املوجــودة حاليــا هنــا هــل :رةشــق ً ً
  تستطيع أن حتدد املكره من غري املكره?

األصـــل عنـــدنا أهنـــم ..  ال, نحـــن األصـــل عنـــدنا هـــم اآلن اإلســـالم:ســـامي
  ..مسلمون
هــــل تــــستطيع أن ختــــرج يل مــــن هــــؤالء : أنــــا أقــــول لــــك!  يــــا أخــــي:شــــقرة

  ه?اجلالسني املكره من غري املكر
  . ال أستطيع:سامي
الظـــاهر أهنـــم حمكومـــون علـــيهم : ً ال تـــستطيع, إذا بـــارك اهللا فيـــك:شـــقرة

 يف بــــأهنم قــــد رضــــوا باتبــــاع هــــذا النظــــام وقبلــــوه بــــدليل أنــــك أنــــت تــــدرس
ًاجلامعة وال تأبى دراسة اجلامعة علـام بـأن نظـام اجلامعـة نظـام كـافر, وهـو 

 بأنظمــة اجلامعــة, اجلامعــة وتــرىض يف نظــام طــاغويت وتــرىض بــأن تــدرس
اجلامعــة, وتــرىض بحــالق اللحــى الــذين ظــاهرهم  يف وتــرىض بــاالختالط

أول مـــن : ًيـــدل عـــىل أهنـــم جيحـــدون نظـــام اهللا, ملـــاذا تفعـــل هـــذا أنـــت? إذا
  !حيكم عليه هو أنت

  . أنا ما أرىض باألنظمة الوضعية اآلن:سامي
  .أنا أقول لك أنت رضيت!  سبحان اهللا:شقرة
  . ما رضيت:سامي
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  اجلامعة? يف ً كيف مل ترض إذا ملاذا تدرس:رةشق
  . أنا اآلن وضعي غري:سامي
   الرضا قلبي أم عميل?:شقرة
أنـــا اآلن أذهـــب إىل ..  هنـــاك رضـــا قلبـــي وعمـــيل أنـــا مـــا رضـــيت:ســـامي

  ..اجلامعة بغض النظر
  قلبي .. أنت اآلن الرضا تقسمه قسمني!  يا شيخ:شقرة
  ...  أنا ما:سامي
  ..الم تتوقف عن الك:شقرة
  .. أتوقف عن الكالم أجيبوا أسئلة أخرى:سامي
   ملاذا?:شقرة
  .. انتهى:سامي
أنـــا مـــا عهـــدتك .. ال, أنـــا مـــا عهـــدتك هتـــرب.. ال, ال بـــد أن جتيـــب:شـــقرة

  ..ًهرابا يا سامي
   الذي عندهم كالم يتكلمون :سامي
  ..جتيب أن اهللا يبارك فيك..  ال, أريد أن جتيب أنت:شقرة
  .. غري راض باألنظمة أنا قلت أنا:سامي
  ..ً إذا يا أخي بارك اهللا فيك أنا:شقرة
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  ..العقيدة..  ال توجد مشكلة:سامي
 كيــف أرى أو كيــف أحكــم عليــك بأنــك غــري راض وأنــا أراك كــل :شــقرة

  !يوم تذهب إىل اجلامعة?
   أي إنــــسان مــــسلم يــــرىض باألنظمــــة اآلن إال الــــذي عنــــده عقيــــدة :ســــامي
  ..صحيحة
ي مــن هــذه األجوبــة العامــة الفــضفاضة, أنــا أســألك دعنــ!  يــا ســامي:شــقرة

  أنت اآلن كافر أو غري كافر?.. أنت
  . ال لست بكافر:سامي
  . ملاذا? ال, أنت كافر حتكم عىل نفسك بأنك كافر:شقرة
  .. ال, أنا ما أحكم عىل نفيس:سامي
  ..أنت!  سبحان اهللا:شقرة
  .ً خاصة أنه جعل الرضا عمليا:الشيخ
  .بالظاهر اهللا يبارك فيك.. ا عميل نعم أن الرض:سامي
أن هذه الفكرة التـي اسـتحوذت : ًأنا أقول لك شيئا وهو!  يا سامي:شقرة

هــــذه مــــا كنــــت أحــــسبها فيــــك, ولكنهــــا .. عليــــك أو هــــي مــــستحوذة عليــــك
ظهـــرت اآلن, وإين أمحـــد اهللا عـــىل أننـــي قـــد ظهـــرت أمـــامي ومل تنقـــل إيل 

  :وذلك لسببني اثننيما كنت ألصدق; .. ًنقال عىل ألسنة اآلخرين
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أنا أعلـم بأنـك لـن تـستحكم بعـد فكـرة التكفـري واإليـامن : السبب األول
أو احلكـم بــاإليامن والكفــر عــىل النـاس عنــدك بــدليل أنــك اآلن ال تريــد أن 

  .هذه املسألة وقفت يف ختوض
فـــألين أرى بـــأن واقعـــك الـــذي أنـــت فيـــه يتنـــاىف مـــع منطقـــك : ًأمـــا ثانيـــا

  .وكالمك من لسانك
احلكـم عـىل اإلنـسان بـالكفر كـام : ًخريا يا سامي أريـد أن أقـول لـكثم أ

إمــا أن يكــون القائــل : ًقــال عليــه الــصالة والــسالم يقتــيض واحــدا مــن أمــرين
هو الكافر, وإما أن يكون املقول فيـه هـو الكـافر, فقـد حـار عـىل أحـدمها, 

. .مــا أغنــاك عــن هــذا أن تقــول قــال فــالن وقــال فــالن! فلــذلك بــارك اهللا فيــك
واهللا عمر األشقر وابن تيمية وسيد قطب وابـن كثـري والطـربي لـو قـال وكـل 

هذه الكلمة لقالوها بال دليل, وأنت استشهدت بآية من : علامء الدنيا قالوا
fl†žÈfli@aëŽŠÐ×flë@﴿ ولكن مـا أمتمتهـا )٧٤:التوبة(﴾ŠÐØÛa@òflàčÜ×@aìÛbÓ@ž†ÔÛflë@﴿: كتاب اهللا
žáèčßýžg﴾)لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم )٧٤:التوبة ﴿@bflàči@aìşàflçflë

@@@@@@@@@@čéčÜžšÏ@žåčß@ŽéÛìŽfl‰flë@ŽéÜÛa@ŽáŽçbfläËc@žæc@bÛg@aìŽàÔflã@bflßflë@aìÛbfläflí@žáÛ﴾)شـأن  يف  هـذا)٧٤:التوبة
ال إلــه إال اهللا : شــأن واحــد مــسلم يقــول يف املنــافقني بــارك اهللا فيــك, مــا هــو

  !حممد رسول اهللا
صحيح البخاري وسائلك قبل  يف ًوأنا أريد أن أحيلك أيضا إىل ما جاء

ال إلـه إال اهللا, : اآلن أن تقـول: ومعذرة من شيخنا, سـائلك: أن أحيلك إليه
جمتمــع مطبــق .. جمتمــع كهــذا املجتمــع الــذي نعــيش فيــه يف وأنــت تعــيش

 ال.. أنــت تعـيش بــال إلــه إال اهللا وحــدها.. بـالكفر وحكمــه حكــم كـافر جــائز
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ًتـــصيل وال تـــصوم وال تزكـــي وال حتـــج ولكنـــك تعتقـــد خملـــصا بـــال إلـــه إال 
  اهللا, فهل أنت كافر أم مؤمن?

  . كافر, إذا تركت جنس العمل كافر:سامي
طيـــب, كيــف حتكـــم عــىل نفــسك بأنـــك كــافر وأنـــت !  ســبحان اهللا:شــقرة

ًتقـــول ال إلـــه إال اهللا خملـــصا َ هبـــا قلبـــك, والرســـول عليـــه الـــصالة والـــسالم 
ًمــن قــال ال إلــه إال اهللا خملــصا هبــا قلبــه نفعتــه يومــا مــن الــدهر«: يقــول  أو » ً
  ! كيف حتكم عىل ذلك?» دخل اجلنة«: قال

  .. ألين مل آت:سامي
كيــــف حتكــــم وأنــــت تقــــول ..  ال ال, جــــاوبني عــــىل قــــدر ســــؤايل:شــــقرة

ًخملــصا والرســول يقــول خملــصا ومل يــشرتط العمــل بــدليل الرســول عليــه  ً
ًحتى خيرج من مل يعمل خريا قـط «: احلديث الشفاعة  يفالصالة والسالم

: ال صىل وال صام وال زكى وال حج بل قال.. ً ما عمل خريا قط» من النار
النــار بحكمــك أنــت  يف هــذا, والكــافر خيلــد يف ال إلــه إال اهللا, فــامذا تقــول

ًسواء كان كفرا عمليا جيره إىل سوء االعتقـاد أو كـان كفـرا اعتقاديـا, فـامذا ً ً ً 
  تقول? 
  .. هذا الذي:سامي
  .. جاوبني:شقرة
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أنــــــا عنــــــدي أمــــــور ..  أنــــــا أريــــــد أن أجيبــــــك أنــــــت اآلن حتــــــرشين:ســــــامي
املــــسألة ال آخــــذ  يف نــــصوص التــــيالاآلن ال بــــد أن نجمــــع بــــني .. تفــــصيلية

  ...بالنصوص الذي أخذ هبا أهل اإلرجاء ونجعلها قاعدة
   طيب تسمح أن تفهمني معنى اإلرجاء?:شقرة
  ..أن اإليامن هو اإلقرار جمرد اإلقرار:  الذين قالوا هم:سامي
  .نعم :شقرة
ومنهم ..  مل يأت بعملوبأنه يستمر عىل اإليامن حتى ول:  وقالوا:سامي

  ..أنه التصديق: من غال وهم اجلهمية قالوا
  . نعم:شقرة
فريــق قــالوا هــو اإلقــرار حتــى لــو أقــر بــال إلــه إال اهللا, :  فهــم فريقــان:ســامي
هذا يستمر له وخيرج من جهنم, ومنهم مـن غـال : أي عمل قالواومل يأت ب

  ..اإليامن: كاجلهمية قالوا
أنــــت أم رســــول اهللا .. ًمــــن أصــــدق قــــيال:  طيــــب أنــــا أســــألك اآلن:شــــقرة
  !?ص

  .ص ال ريب وال شك رسول اهللا :سامي
  . ال, أنت تكذب رسول اهللا:شقرة
  . أنا ال أكذب رسول اهللا:سامي
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ال واهللا مرجـــئ يـــا .. مرجـــئ الرســـول.. رجـــئم ص  ألن الرســـول:شـــقرة
  ..أعوذ باهللا, أنتم حتكمون عليه باإلرجاء: ال تقول يل! أخي

  ..  شيخ نحن تعلمنا:سامي
 هـــات يل يـــا ســـامي نـــصني متناقـــضني يتنـــاقض أحـــدمها مـــع قولـــه :شـــقرة
ًمن قال ال إله إال اهللا خملـصا هبـا قلبـه نفعتـه يومـا مـن الـدهر«: ص  هـات » ً

  ..هايل نص يناقض
ال أريــــد أن أتكلــــم مــــن األصــــل ولكــــن أنــــت أردت أن :  أنــــا قلــــت:ســــامي
  ..أنا اآلن.. أتكلم
  !?.. أنا أردت أن أتكلم:شقرة
كام تعلمنا منكم أنه ال بد :  أردت أن تكلمني أنا أقول لك شيخنا:سامي

  ..أن نجمع بني النصوص فهناك نصوص
  .ا قلت لك هات يل نص أن:شقرة
æž‡hči@flÊbİŽîčÛ@bÛg@ÞìŽfl‰@žåčß@bfläÜflž‰c@bflßflë@@@@@@@@@@﴿: تعـاىل طيـب اآلن قولـه :سـامي

čéÜÛa﴾)ــساء  فــاهللا عــز وجــل بــني حكمــة إرســال الرســل أو بعــث الرســل )٦٤:الن
ـــا إذا مل أطـــع الرســـول فقـــد ناقـــضت احلكمـــة التـــي  ص وهـــي الطاعـــة, فأن

  ..بعثها اهللا
flë@bfläÜflž‰c@bflß﴿..  طيب, أنا اآلن أجيبك عن سؤالك هذا واعرتاضـك:شقرة

čéÜÛa@æž‡hči@flÊbİŽîčÛ@bÛg@ÞìŽfl‰@žåčß﴾)هل طاعة العباد متساوية أم متفاوتة?)٦٤:النساء   
  .. متفاوتة ال شك:سامي
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ال إلـه إال اهللا أطـاع الرسـول أو مـا أطـاع الرسـول? :  طيـب, مـن قـال:شقرة
  .وهي أصل االعتقاد

   اكتفى هبا?:سامي
  .وال ما اكتفى أنا أسألك اكتفى :شقرة
  . ما اكتفى:سامي
  ! ما أطاع?:شقرة
  ..  طيب يا شيخنا دعني أفصل:سامي
من قـال ال :  يا حبيبي يا سامي أنا أسألك فأجبني عىل قدر سؤايل:شقرة

  ..ًإله إال اهللا خملصا به قلبه أطاع اهللا ورسوله أو مل يطع
  . كبداية أطاع:سامي
  !ة يا أخي?هناك بداية وهناي..  ما هو كبداية:شقرة
  ... دخل اإلسالم اآلن, ولكن ال يستمر له وصف اإلسالم حتى:سامي
ًواحــــد كــــان نــــرصانيا أو هيوديــــا ..  طيــــب, أنــــا أســــألك ســــؤال اآلن:شــــقرة ً
ال إله إال اهللا, ثم قام فاغتسل وجاء وكان وقت صالة الظهر قد أتى, : وقال

   يدخلها?ولكنه مل يصل فامت عىل ال إله إال اهللا دخل اجلنة أو مل
  .. دخل اجلنة:مداخلة
   ملاذا?:شقرة

  .. ألنه حديث عهد باإلسالم:مداخلة
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  .. من أين هذه حديث عهد باإلسالم:شقرة
  .. من األحاديث التي وردت:مداخلة
  .. منها:شقرة

أقاتـل أم أسـلم, قـال «: قال لـه ص  احلديث الذي جاء للرسول:مداخلة
ِّ هذا مات ومل يصل» أسلم: له َ   ..د باإلسالمحديث عه,ُ

هـذا الرجــل مـات بكامـل عملـه يــا أسـتاذ ولـذلك لـو جــاؤوا !  طيـب:شـقرة
ِّالتــو وواحــد انتظــر ومل يصل املغــرب وال  يف اثنــني أو ثالثــة وواحــد مــات َ ــ ُ ّ

  العشاء ومات, ال يؤاخذ برتكه الصالة لكن أال يثاب عىل ال إله إال اهللا?
  .. منه يثاب ألهنم اآلن فقط هذا العمل املطلوب:مداخلة
   ال, أنا أقول لك الثاين يثاب عىل ال إله إال اهللا أو ال?:شقرة

  . عىل خالف بني ترك الصالة اآلن, نأيت إىل ترك الصالة:مداخلة
  أنا ال أفرض ترك الصالة أي عمل من األعامل?..  ال حول وال:شقرة

.. اهللاً إذا قال بال إله إال اهللا ثم مل يأت بأي عمل هذا كافر عيـاذا بـ:مداخلة
  .ترك العمل بالكلية وكفر

: ً أنـا سـألتك سـؤاال, قلـت)٦٤:النساء(﴾bfläÜflž‰c@bflßflë@@﴿ استداللك خطأ :شقرة
﴿@@@@@@@@čéÜÛa@æž‡hči@flÊbİŽîčÛ@bÛg@ÞìŽfl‰@žåčß@bfläÜflž‰c@bflßflë﴾)ال :  هـذا الـذي قـال)٦٤:النـساء

  ?ًإله إال اهللا واستمر خملصا هبا قلبه أال تقول بأنه أطاع اهللا
  . ال, مل يطع اهللا:مداخلة
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  ما عالمة دخوله اإلسالم?! , طيب! ما يطيع اهللا?:شقرة
  . ما هذا هو الفرق بني املرجئ وأهل السنة:سامي
  ..ًأن حممدا مرجئ صار... اتركنا!  يا أخي:شقرة
ً ال, أنـــا مـــا أقـــول أن حممـــدا مرجـــئ عيـــاذا بـــاهللا:ســـامي أنـــت أخـــذت يـــا .. ً

  ..نأخذ كل النصوصشيخنا بعض النصوص ونحن 
.. عنــدي نــصوص أنــا, أنــا قلــت لــك هــات يل نــص يف  يــا أخــي مــا:شــقرة

æž‡hči@flÊbİŽîčÛ@bÛg@ÞìŽfl‰@žåčß@bfläÜflž‰c@bflßflë@@@@@@@@@﴿: جئت يل بنص مبتـور; ألنـك قلـت
čéÜÛa﴾)واحد قـال ال إلـه إال اهللا .. ال إله إال اهللا ومل يصل:  واحد قال)٦٤:النساء

هــذا الــذي مل .. ال إلــه إال اهللا ومل يــصل ولكنــه زكــى: واحــد قــال.. وصــىل
  أطاع اهللا أو ال?: ال إله إال اهللا, أتقول: يصل وزكى وقال

  ..ترك الصالة يف  عىل خالف:سامي
  ..سامي!  يا سبحان اهللا:شقرة
  فيــه حتــى نعلــم هــل هــو كــافر ] ال ختــوض فيهــا[ ألن هــذه املــسألة :ســامي

  ..تارك الصالة
ترك ثالثـة مـن أركـان اإلسـالم غـري الـشهادتني :  أن أقول يعني أريد:شقرة

  وعمل بركن واحد أطاع اهللا أو مل يطع اهللا?
  .. أعد السؤال:سامي
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واحـــد قــال ال إلــه إال اهللا وعمـــل : اثنــني..  واحــد قـــال ال إلــه إال اهللا:شــقرة
ال إلـــــه إال اهللا ومل يعمـــــل بأركـــــان : وواحـــــد قـــــال.. بأركـــــان اإلســـــالم كلهـــــا

  ..أطاع اهللا أو مل يطع اهللا.. مل بركن واحداإلسالم وع
 ننظــر هــل تركــه هلــذه األعــامل هــل هــي توجــب الكفــر, إن كانــت :ســامي

  .توجب الكفر نكفره
  .. ترك الصيام ما صام:شقرة
  .. مل يرتك جنس العمل اآلن هو اآلن ترك الصالة:سامي
  .. ترك الصيام:شقرة
  ..ليس بكافر تارك الصيام ما نعلمه الراجح من أقوال العلامء أنه :سامي
  ..ترك الزكاة!  طيب:شقرة
  .. كذلك ما نعلمه أنه ال يكفر:سامي
  .. ترك احلج:شقرة
  . تارك احلج كذلك:سامي
  ترك الصالة!  طيب:شقرة
  . نتوقف:سامي
  ملاذا?: شقرة
  . ألن املسألة خالفية بني العلامء:سامي
  .ً إذا ما كفر:شقرة
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ًا وربام يكون مسلام نحن ال ال, نتوقف ربام يكون كافر:سامي ً..  
  ما هو?..  ال أنا أريد أرجح القولني عندك:شقرة
  ..املسألة يف أنا اآلن ما أعلم ما الراجح..  نتوقف ما نحكم عليه:سامي
  ًإذا معناها كل واحد من هؤالء أطاع اهللا أو مل يطع اهللا?!  طيب:شقرة
   أطاع اهللا عز وجل بإتيان األعامل:سامي
  أطاع اهللا أو مل يطع اهللا?.. قط يا أخي كلمة واحدة أجبني قل ف:شقرة
  . أطاع اهللا بإتيان األعامل:سامي
  .. بإتيان العمل:شقرة
  . األعامل التي أتى هبا:سامي
  . هو أتى بعمل واحد:شقرة
  .. هو مل يرتك جنس العمل اآلن:سامي
  ! أريد طيب ال إله إال اهللا عمل أو ال?:شقرة
  .حده ال يكفي هو عمل ولكن و:سامي
هـذا الكـالم ! أنت هـذا الفكـر مـن أيـن أتيـت بـه يـا سـامي?..  سامي:شقرة

هـذا الكـالم الـذي تأخـذه .. الذي حتكيه كالم منـاقض لكـل عقـول العقـالء
أنــت حتتــاج إىل .. ًال يفيــدك هــذا إطالقــا.. ًمبتــور ال ينفعــك يــا ســامي أبــدا

لواحـد ثـالث املـوطن ا يف أنـت تنـاقض نفـسك.. قراءتـك يف ترتيب جديد
  ..أربع مرات
   كيف?:سامي
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.. نعـم; ألنـه مل يـرتك جـنس العمـل:  اآلن تناقض نفسك مـرة تقـول:شقرة
أنـا ! طيـب.. نتوقف ال نكفـره: ترك الصالة تقول يل: أنا أقول لك! يا أخي

  .. أريد مع توقفك
  . ال نكفره وال نقول عنه مسلم:سامي
   ماذا?:شقرة
  .لم ال نكفره وال نقول عنه مس:سامي
  ! وما تريد أن تقول عنه?:شقرة
   ال أتوقف فيه اآلن هذا حكمه أن أتوقف فيه; ألنه اآلن :سامي
احلكــم عليــه ال تقــول عنــه  يف  هــو قــال ال إلــه إال اهللا وأنــت تتوقــف:شــقرة

  !ًكافر وال تقول عنه مسلم ما هو إذا?
  لسنا باملعتزلة ... :سامي
  ً إذا قل يل ما هو?:شقرة
هذا نريد أن نبني, تارك ..  تارك جلنس العمل عندنا كافر اآلن هذا:سامي

غـري .. تـرك الـصالة نتوقـف فيـه.. جنس العمل أو تارك العمل بالكلية كـافر
  ..الصالة اآلن ننظر هو اآلن صىل وترك الزكاة غري كافر

  . هذا تناقض هذا:شقرة
  ً ال, ليس تناقضا:سامي
  ا ترى?أنا أريد أقول عنه أنا كافر فامذ!  طيب:شقرة
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  . لك اجتهادك:مداخلة
  ..ًإذا من الذي حيكم عليه بالكفر وعدم الكفر!  طيب:شقرة

  .. النصوص الرشعية الكتاب والسنة:مداخلة
! ًإذا يـا سـامي.. ًاختلفنـا متامـا.. النـصوص الـرشعية يف  مـا اختلفنـا:شقرة

احلكم عىل إنـسان بأنـه كـافر أو لـيس بكـافر لـيس  يف عندما خيتلف الناس
مــا الــذي نرجحــه لكــي ننجــي أنفــسنا وننجــي هــذا .. مــن الــذي..  هــذامعنــى

أنحكــــم عليــــه .. احلكــــم عليــــه, كيــــف نــــرجح مــــاذا تــــرى يف الــــذي اختلفنــــا
بالكفر ليحور عىل واحد منا كفره أو الكفر, أم ال نحكم عليه بالكفر وهو 

  ما الذي تراه?.. أنجى
  .. إن كان فعله كفر نكفره:مداخلة
  ..الصالة اآلن أنا أتكلم عن :شقرة

حتــى .. ال هــو كــافر وال مــسلم اهللا أعلــم برتكــه:  الــصالة أنــا أقــول:مداخلــة
  .هل هو كافر أم مسلم.. املسألة يف نعلم الراجح

  ..  متى ستعرف الراجح يوم القيامة:شقرة
  .. يعني نبحث:سامي
 اآلن يــا ســامي حتتــاج إىل إعــادة النظــر..  أو قبــل أن تــأيت الغرغــرة:شــقرة

ًواهللا العظــيم أنــا اآلن أســألك ســؤاال أخــريا أنــا تقــول..  قرأتــهكــل مــايف  أنــا : ً
.. اجلامعـــة وهـــذا املثـــل يعنـــي يف ًأذهـــب إىل اجلامعـــة, ورضبـــت لـــك مـــثال

ًاألمثلـــة رصاخـــا لـــيحكم عليـــك بأنـــك ترتكـــب منكـــرا مـــن  يف ًأعـــىل صـــوتا ً
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ًالقــول وزورا وأنــك راض عــن نظــام الكفــر الــذي تقــول بأنــه نظــام كــافر, مــا 
  أنا أرىض باجلامعة, ملاذا تذهب للجامعة?: ت يل وقلت يلأجب

  . أنا غري راض بالذهاب إىل اجلامعة:سامي
  !ً إذا ملاذا تذهب يا أخي?:شقرة
 هــــذا عنــــدي ظــــروف أذهــــب للجامعــــة ولكــــن غــــري راض, لــــيس :ســــامي

  .رضوري أن كل إنسان يعلم مل يذهب إىل اجلامعة
عــة وأنــا أحكــم بالظــاهر ســوف ًأنــا عنــدما أراك ذاهبــا للجام!  طيــب:شــقرة

  ماذا ترى?.. أحكم عليك بالكفر; ألنك راض بالطاغوت
   من قال أين رايض به?:سامي
  ..أنا حكمت عليك بالكفر..  لكن أنا أحكم عليك بالظاهر:شقرة
  .. لست راض ولكن..  ال هذا:سامي
  ! سبحان اهللا:شقرة
ــــه لــــيس ال;.. نكفــــره? ال, ال نكفــــره] ال يــــرىض[ اآلن الــــذي :ســــامي  ألن

أنــا اآلن أرىض بعبــادة األصــنام أصــبحنا اآلن حتكــيم .. رايض, أمــا إنــسان
بعبــــادة األصــــنام أكــــافر أو لــــيس .. أنــــا إنــــسان أرىض باألحكــــام.. القــــوانني

  بكافر?
  . ما يدريني:شقرة
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ال أنكــــــر .. ظــــــاهر قــــــويل أذهــــــب عنــــــدهم:  أرىض أرىض يعنــــــي:ســــــامي
أفعل فعلهم هـذا كـافر أو لـيس ربام .. أفعل معهم كذا.. أعارشهم.. عليهم
اخلــــالف بيننــــا .. اآلن هــــذه القــــضية خالفنــــا مــــع الــــشباب الــــذين.... بكــــافر

قـضية جـنس .. هذا احلكام ال نبحث فيـه اآلن.. وبينهم ليس قضية احلكام
اتركنــا مــن .. هــل هــو كفــر أم لــيس بكفــر.. اآلن أنــا رايض بــالكفر.. العمــل

  ..انإنس يف الوضع احلايل, الوضع احلايل ما
  .. ما يعرفني أنك رايض أو غري رايض:شقرة
  ..وأنا مرتكب... ٍأنني لست براض: عندما أقول... أنا..  رايض:سامي
   ما وضعك يعني?:شقرة
لسان املقال : عمره قال أن هناك أمران يدالن يف  شيخنا أطال اهللا:شقرة

ولــــسان احلــــال, أمــــا لــــسان القــــال فــــالقول فيــــه مقطــــوع بــــه أنــــه حيكــــم عليــــه 
بــالكفر; ألنــه قــال بلــسانه, لكــن لــسان احلــال هــو الــذي يمكــن تأويلــه حتــى 
يقــال بأنــه كــافر أو غــري كــافر; ولــذلك ال نــستطيع بلــسان احلــال; ألنــه يقبــل 
التأويل, وأنت اآلن تقول بالتأويل, أنـت نفـسك ولـذلك أنـا ال أريـد أحكـم 

  ..عليك بالكفر لكن أنت حتكم عىل نفسك بالكفر
  ..ان حالهبلس:  يعني:الشيخ
  . نعم, بلسان حاله:شقرة
  .. خاصة فرس الرضا بالقلب وبالعمل:الشيخ
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ŽéŽjÜÓflë@flêŠ×c@žåflß@bÛg@čéčãbfl¹g@č†žÈfli@žåčß@čéÜÛbči@flŠÐ×@žåflß@@@@@@@@@@@@﴿: نرجـع لآليـة:  سؤال:سامي
@æbfl¹⁄bči@Ğåč÷flàİŽß﴾)إال عـىل ..  اإلكـراه هنـا ال يكـون إال عـىل الظـاهر)١٠٦:النحل

  .. ال يكره اإلنسان عىل عقيدة أو عىل﴾ flêŠ×c@žåflß@bÛg﴿العمل 
  من نزلت اآلية? يف !هذه اآلية فيم نزلت?!  كيف ال يكره?:شقرة
  .. عامر بن يارس:سامي
   ماذا قال عامر?:شقرة
  . قال كلمة الكفر:سامي
  . أنت تقول عىل العمل:شقرة
  .. نحن ليس بالسبب, أنت قلت سبب النزول:سامي
يــــا حبيبــــي اهللا يــــرىض عليــــك اذهــــب واقــــرأ ســــبب !  ال إلــــه إال اهللا:شــــقرة

  ..النزول وتعال بعد ذلك نتكلم
مـن : هذه اآليـة, قـال يف املسألة كام قال شيخ اإلسالم..  شيخنا:مداخلة

..  واإلرصار ال يكون عىل العقيدة,ًكفر بعد إيامنه فقد رشح بالكفر صدرا
أكــــره أننــــي ألــــبس ..  أســــجد للــــصنمأكــــره أننــــي.. أنــــا ســــأكره عــــىل عمــــيل

أكــره عــىل مــاذا? عــىل العمــل ولكــن العقيــدة أكــره عليهــا مــا أحــد .. صــليب
ًواضــح ولكــن كــل مــن كفــر فعــال هــو قــد رشح بــالكفر .. يكــره عــىل العقيــدة

وهـذه اآليـة دليـل عـىل : هذا هو التفسري, لذلك شيخ اإلسـالم قـال.. ًصدرا
أو وقــع − لــم الكفــر صــح عليــه أن كــل مــن تك: فــساد قــول اجلهــم ومــن تبعــه

  .. وعيد أهل الكفر− عليه



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٣٤٤ 

ما دندنت حول هذه ..  عىل كل حال ما دندنته حول رشح صدره:الشيخ
هـــذه  يف املوضـــوع, فلعلـــك تـــدرس اآليـــة يف الكلمـــة وهـــي نقطـــة الفـــصل

الكفـــر رشح  يف هـــل كـــل مـــن وقـــع.. إذا ســـمحت: يعنـــي..النقطـــة بالـــذات
  صدره له?
  ..كفريت..  إذا انتفت عنه:سامي
  . يا أخي سني جيم:الشيخ
  . ال:سامي
لـيس رضوري أن : إنـسان تقـول يف ال تـستطيع أن تقـول: ً نعم, إذا:الشيخ

  ..يكون رشح صدره للكفر بأنه كافر ال تستطيع
الكفــــر  يف لــــيس كــــل إنــــسان وقــــع..  نحــــن عنــــدنا موانــــع للتكفــــري:ســــامي

  ..نكفره; ألن هناك موانع كالرجل الذي
فكــل .. اآليــة تكفــر مــن رشح صــدره.. حتيــد عــن اآليــة أرجــوك ال :الــشيخ

  ..من رشح صدره بالكفر فهو الكافر
أنـت تقـول هبـذا والعلـامء .. تفسري اآليـة يف نحن خمتلفون!  شيخ:سامي

  .الذين نتبع مل يقولوا هبذا
ولـــو مل يـــرشح صـــدره :  ال, أنـــت ال تـــستطيع أن تـــأيت بعـــامل يقـــول:الـــشيخ

  ..ًأتصور أن عاملا خيالف رصاحة القرآنًللكفر, لن تستطيع أبدا وال 
  . كشف الشبهات للشيخ حممد بن عبد الوهاب ذكر هذا:سامي
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ـــا أخـــي حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب وال مؤاخـــذة:الـــشيخ  يف لـــه جهـــوده..  ي
  الدعوة وإىل آخره, لكن هذا يذكرنا بحديث الذبابة, تذكره?

  .. ال, ما أذكره:سامي
ذكـــرت .. ل النـــار بأنـــه قـــدم ذبابـــةكتابـــه الـــذي دخـــ يف  الـــذي ذكـــره:الـــشيخ

  احلديث?
  .. ضعفته:سامي
ال تــرشد عنــه بــارك اهللا فيــك, ..  مــا هيمنــا هــذا أال تــرى كيــف تــرشد:الــشيخ

ذباب  يف دخل اجلنة رجل«.. كفى كفى ما مىض, اآلن هل تذكر احلديث
مـــر : قـــال! كيـــف ذلـــك يـــا رســـول اهللا?: ذبـــاب, قـــالوا يف ودخـــل النـــار رجـــل

ًم صـــنم ال جيـــوزه أحـــد حتـــى يقـــرب لـــه شـــيئا, فقـــالوا رجـــالن عـــىل قـــوم هلـــ
ًقــرب ولــو ذبابــا, : لــيس عنــدي يشء أقربــه, قــالوا لــه: قــال! قــرب: ألحــدمها

مـا كنـت : قرب, فقال: ًفقرب ذبابا فخلوا سبيله ودخل النار, وقالوا لآلخر
 املهــم » ًألقـرب ألحــد شــيئا دون اهللا عـز وجــل, فــرضبوا عنقـه فــدخل اجلنــة

  ًرجل أكره أن يقدم ذبابة?  يفماذا تقول
  ! هو أورده الشيخ عبد الوهاب:سامي
  ! ال حول وال قوة إال باهللا:الشيخ
 نحـــن ال نتبـــع الـــشيخ حممـــد عبـــد الوهـــاب ال نتبـــع اإلنـــسان عـــىل :ســـامي
  ..هذا كام تعلم له ممكن; ال نتبع اإلنسان عىل اخلطأ.. اخلطأ
   من أين تعلمت هذا?:شقرة
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ًم بعضا ومل يتعلم بعضا ال, هو صادق تعل:الشيخ  يف املهم ماذا تقـول.. ً
القـــصة, هـــل هـــو  يف رجـــل أكـــره أن يقـــدم ذبابـــة وإال قتـــل كـــام قتـــل صـــاحبه

  يدخل النار?
  .عىل فعل الكفر إذا توفرت رشوط اإلكراه ال ألنه مؤمن كونه يكره :سامي
وحممد بن عبد الوهاب قص القصة هذه ليستدل هبا عىل !  طيب:الشيخ

لـو قـرب ذبابـة يكفـر, إنـام ال بـد مـن التفريـق, وهنـا تـأيت آيـة عـامر ماذا? أنـه 
 املهم بارك اهللا فيك أنا أضم صويت إىل )١٠٦:النحل(﴾flêŠ×c@žåflß@bÛg﴿: بن يارس

دراســتك  يف صــوت أيب مالــك وقــد تــأخر الوقــت أنــه جيــب أن تعيــد النظــر
žáŽnžÇfl‹bfläflm@žæhÏ@@@¿@@@@ş…ŽŠÏ@đõžïfl‘@@@@@žáŽnä×@žæg@ÞìŽŞŠÛaflë@čéÜÛa@óÛg@Žêë@﴿: ًومتأثرا بـاملنهج

bÜíëdflm@Žåflžycflë@ćŠžîfl@ÙčÛfl‡@ŠčŁa@âžìflîÛaflë@čéÜÛbči@flæìŽäčßžûŽm﴾)وأن هتيئ نفسك )٥٩:النساء 
للتفكـــري اإلجيـــايب عـــن كـــل ســـؤال قـــد يـــورده غـــريك عليـــك أو تـــورده أنـــت 

 ]إال ليطــاع بــإذن اهللا[ًبنفــسك عــىل نفــسك, فاألســتاذ آنفــا عنــدما اســتدللت 
  .كان هو كالمه يدندن معك وال حيصل عىل جواب

ًليطـــاع إطاعـــة كاملـــة وإال ولـــو إطاعـــة ناقـــصة كيـــف تفـــرس اآليـــة? إطاعـــة  ً
ًكاملــة ولــو إطاعــة ولــو ناقــصة كيــف تفــرس اآليــة? أو كيــف هتفــم اآليــة? مــا  ً

  حمله? يف ظني.. ًأظنك تفهمها إطاعة كاملة
  . نعم:سامي
  ذا العكس هو الصواب? إطاعة ولو ناقصة?إ!  طيب:الشيخ
  .. نعم, ألنه ما يستطيع:سامي
  . أجب يا أخي بارك اهللا فيك:الشيخ
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  . نعم:سامي
ًهـو ال يـرد كـالم الـشيخ, الـذي قـال خملـصا مـن قلبـه ال إلـه !  طيب:الشيخ

ًإال اهللا ومل يعمل عمال قط أطاع إطاعة ناقصة, ال بد لك من أن تسلم هبذه 
ًإذا عنــدك دليــل مثــل مــثال الــصالة .. ً لكــن نحــن نقــدم لــك عــذراًالنتيجــة أبــدا

كفــر ردة إىل قــدر : ًفقــد كفــر مــثال وفــرسهتا كــام يفــرس بعــض العلــامء يعنــي
خــصوص الــصالة فــام  يف هــذه اجلزئيــة يف ًمــثال, لكــن مــا دام أنــت متوقــف

مـن قـال ال إلـه «: ينبغي أن جتـادل الـشيخ كـل هـذه الـساعات حيـنام يـسألك
طاعـة ناقـصة مـا إ أطاع اهللا » ً خملصا من قلبه حرم اهللا بدنه عىل النارإال اهللا

كــــان ليحظــــى منــــك بجــــواب مل? مــــع اآلن قلــــت ليطــــاع بــــإذن اهللا لــــيس مــــن 
الــــرضوري أن تكــــون إطاعــــة كاملــــة وأن مــــا كــــان هنــــاك مــــسلم عــــىل وجــــه 

ًإذا ولو أطاعة ناقـصة وهنـا يـأيت أن اإليـامن يزيـد ويـنقص زيادتـه .. األرض
  .عة ونقصانه باملعصية إىل آخرهبالطا

فأنا عجبت كل هذه املدة واألستاذ حريص عىل أن يسمع منك ويبدوا 
أن هنـــاك أحاديـــث ســـابقة بينـــك وبينـــه إىل آخـــره مـــا كنـــت لتحظيـــه إذا صـــح 

مـا دام أنـت اتفقـت ! تعبريي بأنـه واهللا هنـا يوجـد إطاعـة ولـو ناقـصة, ملـاذا?
ال إلـه إال اهللا : قـصة فهـذا الـذي قـالليطاع ولـو إطاعـة نا.. اآلن مع الصواب

ًوخملــــصا مــــن قلبــــه يــــصدق عليــــه هــــذه اآليــــة وهبــــذا التفــــسري الــــذي وضــــح 
  فلامذا أنت جتادله كل هذه املدة?.. ًأخريا

  .والسالم عليكم
   )٠٠: ٢٨: ٥٨/ ٨٢١(و) ٠٠: ٠١: ١٠/ ٨٢١"(اهلدى والنور "
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z٧٩x ؟אאא 
ًإال أن تـروا كفـرا بواحـا«: صبي بالنسبة حلديث الن: سؤال مـا املقـصود بـالكفر, هـل . » ً

 هو العميل أو االعتقادي?
  .االعتقادي :الشيخ
. »مــا أقــام الــصالة«: حــديث آخــر يف ً طيــب بالنــسبة لقولــه أيــضا:مداخلــة

ونحن نعلم أن الصالة ال يكفر صـاحبها برتكهـا, كيـف نجمـع بـني القـولني, 
  أو بني احلديثني أو الروايتني?

اجلمـــــع, فـــــارشح يل  يف  مـــــا وضـــــح يل التعـــــارض حتـــــى نـــــتكلم:الـــــشيخ
  .التعارض
 نحــــن نعلــــم أن الـــــصالة تركهــــا لــــيس بــــالكفر االعتقـــــادي, ويف :مداخلــــة

ًإال أن تــــروا كفـــرا بواحــــا«: احلـــديث اآلخـــر  قلـــت أنــــه الكفـــر االعتقــــادي, »ً
  فكيف نجمع?

   تريد أن تقول كأنه كفر اعتقادي ترك الصالة?:الشيخ
  .ال :مداخلة

  .قصدت أنه يعني هذا كفر عميل هنا ما أقام الصالة
  ... هذا:الشيخ
  . أنا أقول أنه كفر عميل:مداخلة
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أقول يعنـي مـا هـو التعـارض حتـى أسـتطيع أن أزيلـه إن كـان هنـاك  :الشيخ
  .تعارض

يقول ال جيوز اخلـروج عـىل األئمـة, عـىل احلكـام,  ص يعني الرسول
ًإال أن نـــــرى كفـــــرا اعتقاديـــــا, وهنـــــ ال : احلـــــديث الثـــــاين مـــــا صـــــلوا, أي يف اً

خترجوا عليهم ما صلوا, فمعنى أن احلديث األول يتعـارض مـع احلـديث 
  الثاين, فإقامتهم الصالة سبب مانع لقتاهلم?

  .نعم :مداخلة
ًهلذا معناه أننا مل نر كفرا بواحا, صح أو ال? :الشيخ ً  
  .صح :مداخلة
  . الذي يقصدهلعيل فهمت اآلن ما... بايل يف  خطر:مداخلة
  .تفضل :الشيخ
ً إال أن تروا كفرا بواحا, يعني اعتقاديا:مداخلة ً ً.  
  . نخرج عليه:الشيخ
  ... ال, هذه النقطة األوىل التي فيها:مداخلة
   ما املقصود من احلديث?:الشيخ
  . اخلروج:مداخلة

 اآلن فنلفـــرض أنـــه قـــال مـــا أقـــاموا الـــصالة فـــيكم, فـــإذا تركوهـــا خيـــرج 
  عليهم?
  . ال, ال خيرج عليهم:الشيخ
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ً هنا اإلشكال, فلو قلنا خيرج عليهم يكون قد عملوا كفرا عمليا :مداخلة ً
  .وخرجنا عليهم, هنا وضح اإلشكال

   نحــن اآلن نفهــم مــن هــذا احلــديث غــري الفهــم الــذي تفهمــه أنــت, :الــشيخ
أنفـسهم, هـل هنـاك فـرق  يف أقاموا الصالة فيكم, وليس أقاموا الصالة هـم

  ن عندك?بني األمري
  .نعم :مداخلة

 فـــإذا كـــان املعنـــى مـــا أقـــاموا الـــصالة فـــيكم, يطـــيح اإلشـــكال أو :الـــشيخ
  يبقى?

  .يطيح :مداخلة
  . هذا هو:الشيخ

  )٠٠: ٢٧: ٤٢/ ٦٧٧(" اهلدى والنور "
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z٨٠x אאא 
 فبايعناه فكان فيام أخذ صحديث عبيدة بن الصامت دعانا رسول اهللا  يف جاء: السائل

منشطنا ومكرهنا, وعرسنا ويرسنا, وأثـرة علينـا, وأن  يف ا أن بايعناه عىل السمع والطاعةعلين
ـا عنـــدكم مـــن اهللا فيـــه برهـــان«: ال ننـــازع األمـــر أهلـــه قـــال ًإال أن تـــروا كفـــرا بواحــ  فالـــسؤال  )١(»ً

 املطروح هو توضيح معنى الكفر البواح?
 يف تنـع هبـا يعنـي الكفـر الـرصيح الـذي لـيس عنـد صـاحبه حجـة يق:الشيخ

ًنفـــسه فـــضال عـــن أن يـــستطيع أن يقنـــع هبـــا غـــريه, فاحلجـــة هنـــا هـــي احلجـــة 
ّالقاطعــة البينــة; أن يــأيت بحجــة عــىل الكفــر الــذي نــسميه نحــن, أمــا إذا كــان 
جــاء بحجــة هــو مقتنــع هبــا فــال جيــوز اخلــروج عليــه; ألنــه خــالف معهودنــا 

خــرج عــىل وخــالف معلوماتنــا, وهبــذا نعلــل فتنــة املــأمون العبــايس حيــث 
خالفتـــه بقولـــه بـــأن القـــرآن خملـــوق, فهـــم مـــا خرجـــوا  يف العـــامل اإلســـالمي

فنجد العامل اإلسالمي يومئذ وفيـه العلـامء الفطاحـل مـن املحـدثني .. عليه
والفقهــاء واألئمــة مــا خرجــوا علــيهم وهــم كــانوا بــال شــك يعنــي أقــوى منــا 

 وهــو أنــه ال اخلــروج علــيهم; لكــنهم ملــا كــانوا يتبنــون هــذا احلكــم يف اليـوم
جيـــوز للمـــسلمني أن خيرجـــوا عـــىل حكـــامهم وأمـــرائهم إال إذا رأوا مـــنهم 
ًكفــرا بواحــا, مــا رأوا منــه الكفــر البــواح; ألن الكفــر البــواح يمكــن أن نفهمــه  ً

ًبعض املناسبات بام كـان معلومـا مـن الـدين  يف بام يعرب عنه بعض العلامء
                                                 

 ).٤٨٧٧رقم(ومسلم ) ٦٦٤٧رقم( البخاري )١(
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لعامــــــة, العــــــامل معرفتــــــه اخلاصــــــة وا يف بالــــــرضورة, يعنــــــي حكــــــم يــــــشرتك
ًواجلاهل فإذا أعلن احلاكم يومـا مـا اسـتباحة أمـر مقطـوع حتريمـه مـثال مـن  ً
ًالدين بالرضورة حينئذ تسقط البيعة التي بويع هبا; ألنه ارتكب كفرا بواحا  ً
ًرصحيا, أما مسألة خلق القرآن صحيح أهنا خطأ بال شك لكن أين الـدليل 

هـــذه القـــضية لكـــن ملـــا  يف اعلـــامء الـــسلف, الـــصحابة األولـــون مـــا تكلمـــو
ًخرجت املعتزلة هبـذه العقيـدة الباطلـة املنحرفـة طبعـا عـن األدلـة الـرشعية 
فقــــالوا أن كــــالم اهللا خملــــوق; اضــــطر علــــامء الــــسنة وبخاصــــة مــــنهم علــــامء 
احلــديث أن يقــابلوا هــذا القــول بنقيــضه وهــو الــصفة, وأن يقولــوا كــالم اهللا 

ًقا لكن هذا أشبه يشء بام يسمى ُصفة من صفاته وال يعقل أن يكون خملو
بعلــم الكــالم, ولنقــل عبــارة أخــرى أشــبه يشء بالفلــسفة مــن يفهــم أن هــذه 
صــفة والــصفة تبــع للــذات, والــذات قديمــة والــصفات قديمــة فيلــزم منــه أن 

, هـــــذه أمـــــور اجتهاديـــــة ..ًالكـــــالم لـــــيس خملوقـــــا; ألن هـــــذا صـــــفة للخـــــالق
ة باطلة وال هي كلها صواب استنباطية وليست كل أمور اجتهادية استنباطي

لكن خيتلف األمر بني مـا هـو منـصوص عليـه وبـني مـا هـو بطريـق االجتهـاد 
واالســتنباط لــذلك نجــد العلــامء يومئــذ مــا قــابلوا ضــاللة املهــدي بــاخلروج 
ًعليهم; ألنه صحيح جاء بأمر منكر لكن مـا جـاء كفـرا بواحـا, ولـذلك لقـوا  ً

ت والقتل وما خرجوا عليه, وهنا ما لقوا من التعذيب والسجن وربام املو
ّاآلن نحــن بعــد أن تبــني لنــا مــا هــو الكفــر البــواح ورضبنــا بعــض األمثلــة مــا 

هــذا العــرص حيــث ال بيعــة, أنــا أعتقــد أن الــذين  يف فائــدة فهــم هــذا احلــديث
 وأمثالــــه هــــم مــــن مجاعــــة اخلــــوارج املحــــدثني, هــــم الــــسؤاليثــــريون هــــذا 
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عــة ســموا بحــق أو بباطــل بجامعــة حيملــون الفكــر اجلديــد الــذي تبنتــه مجا
  ...الكفر واهلجرة

  )٠٠ :٥٧: ٠٥/ ٢١١(" اهلدى والنور"
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 ً,بواحاً كفرا املسلمني بالد يف واالقتصادية السياسية الكفر أنظمة تطيبق يعد هل: سؤال
 هـو ومـاً مـثال اجليش واملنعة القوة أهل قبل من لسيفبا منابذهتم حكم فام كذلك كان وإن
 ?الكافرة الوضعية األنظمة هذه يطبق من حكم

  ?األول السؤال هو فامً سؤالً سؤال األسئلة أعد أو السؤال أعدً أوال :الشيخ
  ?ًبواحا ًكفرا املسلمني بالد يف واالقتصادية السياسية تطبيق يعد هل :السائل
 وإنـــام فقـــط بالعمـــل يتعلـــق ال الـــرصيح البـــواح رالكفـــ يتعلـــق هـــذا :الـــشيخ
 رشعيـة ملخالفـة مرتكـب كـل كـان وإال ,بالعمـل تقرتن التي بالعقيدة يتعلق
 مـن كبـرية ارتكـب هـذا بالربـا ويتعامـل الربـا يأكـل فالـذي ,ًبواحـا ًكفرا ًكافرا

 ,الربـا يأكـل مـن حـول هـذا التقليـدي الـسؤال يـرد ال فلـامذا شك بال الكبائر
 الربــا آكــل بــني فــرق ال ?يكفــر هــذا هــل ,البنــك يف موظــف ,ًمــثال بنــك مــدير
 أو ردة كفر أي ًبواحا ًكفرا كفروا أهنم حيث من سواء ,مرتكبيها بني وفرق

 يف واســتقر نفــسه يف وقــر بــيشء أحــدهم متيــز إذا إال ,ردة كفــر يكفــروا مل
 للــرب املعــصية يف لــه املــشاركني أولئــك مــن غــريه عــىل بــذلك فميــز قلبــه
 كـافر فهـو ًوقالبا ًقلبا الربا استحل فمن االعتقاد? هذا هو ما ,وتعاىل ركتبا

 واملعـصية ,أنـا رسدهتـا التـي املعايص كل ذلك عىل وقس ,دينه عن مرتد
  .اهللا أنزل ما بغري احلكم وهو حوهلا السؤال يف تدندن أنت التي
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 بــل ,الــرؤوس احلكــام مــن فقــط لــيس اهللا أنــزل مــا بغــري حيكــم كــان فمــن 
 ومــن البنــك كمــدير املفوضــني مــن القــضاة مــن أيــدهيم حتــت ًأيــضا لــذينوا

 اجلـــواب يكفـــرون هـــل لكـــن الربـــا إثـــم ارتكـــاب يف يـــشرتكون كلهـــم دونـــه
ــم :ســبق  الدولــة رئــيس عــىل نقــول كــذلك ,كــافر فهــو بقلبــه فعلــه اســتحل ْنَ
 إثــــم ذلــــك كــــل ينفــــذها ممــــن دونــــه ومــــن الوضــــعية بــــالقوانني حيكــــم الــــذي

 من كل :اجلواب ورصيح بواح كفر هو هل لكن ,لرشعل رصحية وخمالفة
 هـذا اسـتحل مـن مـرؤوس أصغر إىل الرئيس من األفراد هؤالء من استحل
 رقم سؤالك جواب هذا دينه عن ارتد قد فهو بقلبه اهللا أنزل ما بغري احلكم
  .هو ما الثاين والرقم واحد

 القـوة أهـل ِلَـبِق مـن بالـسيف هتمذمناب حكم فام كذلك كان وإن :مداخلة
  ?اجليش مثل واملنعة
 ًطبعا سوري بالتعبري عىل يسلم ظني يف السؤال هذا اجليش مثل :الشيخ
باخليـال  يتعلـق سـؤال هذا الورقية العملة حول ًآنفا صدر سؤال عىل يسلم
 وهــو اهللا أنــزل مــا بغــري كمااحلــ عــىل خيــرج أن يــستطيع ًجيــشا تتــصور كيــف
 هــو مــا ًواقعيــا كــن ًخياليــا تكــن ال ولــذلك خيــال هــذا احلكــم هــذا مــن جــزء

  الثالث? السؤال
  ?الكافرة الوضعية األنظمة هذه يطبق من حكم هو وما :مداخلة
  .اجلواب سبق :الشيخ

  )٠٠ :٢٧ :٤٩/ ٥٤١(" اهلدى والنور"
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 ًيهام مجيعا عىل املعني بالكفر?ما هو الفرق بني التويل والوالية? وهل حيكم ف: سؤال
ً ال ال حيكم بالكفر, ألنه الكفر كـام نـذكر دائـام وأبـدا ينقـسم إىل :الشيخ ً

ًكفـــر عمـــيل وكفـــر اعتقـــادي, فمـــن تـــوىل الكفـــار عمـــال هـــو فاســـق, أمـــا مـــن 
  .توالهم عقيدة فهو كافر

  )٠٠ :٤٩ :١١/ ٧٥١("اهلدى والنور"
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النزول إىل املحاكم, وأنتم تعرفون أن هذه املحاكم حتكم بغري ما أنزل ] حكم:[سؤال
اهللا سبحانه وتعاىل, فإذا غلب عىل ظن الرجل بأن هذا احلق مهضوم وال يمكـن احلـصول 

إىل غري .. نظره أنه حق سواء كان قرض أو كان أجرة يف عليه إال بواسطة هذه املحاكم, وهو
ك, فهل جيوز خاصة وأنه يعلم أنه يوجـد مـن القـضاة مـن النـصارى ولـيس مـن املـسلمني ذل

وهـــو ال يعلـــم وأنـــه قـــد يطبقـــون عـــىل هـــذا الـــشخص أحكـــام تنـــاقض رشيعـــة اإلســـالم, 
مــضمون هــذه األحكــام الــذي قــد ال يطبقوهنــا, فهــل جيــوز اللجــوء? وهــل 

لـومني الـذين جيوز للمحامي الذي يقول أنني ال أدافـع إال عـن النـاس املظ
هضمت حقوقهم, والذين هنبت أمواهلم من جتار ومن غريهم, وال أدافع 
عــن جنايــات حيكــم فيهــا بغــري مــا أنــزل اهللا, كمــسائل القتــل ومــا أشــبه ذلــك, 

  مثل هذه القضايا? يف هل جيوز له أن يدخل ويدافع
ًالــذي ذكرتــه طبعــا جيــوز, لكــن أعتقــد أنــه صــعب حتقيقــه,  بالقيــد :الــشيخ
  .ب الشق الثاين من السؤالهذا جوا

أول كالمك  يف  فيه تناقض; ألنهت أن سؤالكأما الشق األول فأنا شعر
  ..أتى فيه أنه يعتقد أنه

ــــه حــــق لــــن حيــــصل عليــــه إذا مل يلجــــأ إىل :مداخلــــة  يغلــــب عــــىل ظنــــه بأن
  .املحكمة, فإذا جلأ يغلب عىل ظنه أنه سيحصل عىل هذا احلق
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 قـــد حيكـــم احلـــاكم وقـــد يكـــون  هـــذا هـــو, وبعـــد ذلـــك قلـــت أنـــه:الـــشيخ
  ًنرصانيا, فهل تعني أنه قد حيكم بخالف الرشع?

 نعـــم, قـــد حيمـــل هـــذا الـــشخص أكثـــر ممـــا عليـــه, يدفعـــه رســـوم :مداخلـــة
وأشــــياء ثانيــــة وســــجن وغريهــــا, يعنــــي ال يقــــف القــــضاء إىل حــــد حتــــصيل 

  ...احلقوق فقط, فقد يتجاوزها
  .ً إذا نحن ما فهمنا عليك:الشيخ

ظلــوم وزيــد هــو القــايض, الظــامل هــو ذاك بكــر, أنــا أريــد أنــا الــشخص امل
القضاء بصورة عامة اآلن أنه إذا قدمت  يف منه ألف دينار, أنا اآلن يل نظرة

  شكوى عىل هذا اإلنسان سأحصل عىل األلف دينار أو لن أحصله?
 بحــصله, لكــن يمكــن يــسجنوه ويــدفعوه كــامن غرامــات ويعنــي :مداخلــة

  ..وم املحكمة ورسوم حماماة, ويعني أشياءيزيد عىل هذا اليشء, ورس
هـــذه الـــصورة الـــذي أنـــت تـــصورها  يف  إذا كانـــت املخالفـــة تقـــف:الـــشيخ

اآلن; فهــــو املــــسؤول لــــيس املظلــــوم الــــذي يطالــــب بحقــــه, أمــــا إذا كانــــت 
  .املحكمة ستعطيه أكثر مما يستحق, هذا الذي ال جيوز التحاكم فيه

   يعني أكثر من األلف دينار?:مداخلة
  .نعم :يخالش

  )٠٠ :٠٠: ٣٨/ ٢٧٤(" اهلدى والنور "
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z٨٤x ؟אא
אא

 
كونه أعلن النبي عليه الصالة والسالم الصالة : بالنسبة ملوضوع النجايش, يعني: السائل

 يف  أنــه مــات عــىل اإلســالم, لكنــه قــرص مــن ناحيــة أخــرىعليــه, هــذه إشــارة واضــحة عــىل
 موضوع وهو حاكم بتحكيم رشع اهللا عز وجل, فنريد تعليقك حول هذا املوضوع?

إنـه إن كـان عنـد ربنـا :  أنا ال أهتمه بالتقصري مبارشة, ولكنـي أقـول:الشيخ
تطبيقــه أحكــام الــرشع ابتــداء, بــل قبــل  يف تبــارك وتعــاىل غــري معــذور ولــيس

دعوتــه لــشعبه الــذي هــو حــاكم عليــه إىل اإليــامن بمثــل مــا هــو  يف لــككــل ذ
آمــــن بــــه, فهــــذا قبــــل أن يطبــــق األحكــــام الــــرشعية, ألن األحكــــام الــــرشعية 
تتطلـــب وجـــود حمكـــوم هلـــم يتقبلـــون هـــذه األحكـــام, فـــإذا كـــان شـــعبه مـــن 
النـــصارى شـــأهنم شـــأنه قبـــل أن هيديـــه اهللا عـــز وجـــل لإلســـالم, فلـــيس مـــن 

مــــن املعقــــول ال مــــن قريــــب وال مــــن بعيــــد أن حيكمهــــم املــــرشوع بــــل وال 
ًباإلسالم, وهم ال يعلمون عن اإلسالم شيئا, بل إن أول ما جيب عليـه هـو 
. أن يـــدعوهم إىل اإلســـالم, وأن يوضـــح هلـــم هـــذا اإلســـالم الـــذي آمـــن بـــه

  .تركه لتحكيم أحكام ربه عز وجل يف جيب عليه, قبل أن نقول أنه مقرص
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ًمتاما هو أن يدعوهم إىل هذا اإلسالم الذي آمن فاليشء الواضح البني 
يف الكتــاب الــذي كــان أرســله إىل صهــو بــه, كــام أشــار إىل ذلــك رســولنا

  .أسلم تسلم, فإنام عليك إثم األريسيني: هرقل ملك الروم قال له
  . يؤتك اهللا أجرك مرتني:مداخلة
ســول  مــرتني, فــإن مل تفعــل فــإنام عليــك إثــم األريــسيني, فــدعاه الر:الــشيخ

اإلســالم, ثــم بالتــايل أن يــدعو  يف عليــه الــسالم أول مــا دعــاه إىل أن يــدخل
األريـــسيني وهـــم الـــشعب وهـــم الفالحـــني إىل أن يؤمنـــوا بمثـــل مـــا آمـــن بـــه, 

أجر إيامنه وأجر تسببه إليامن شعبه بمثل مـا آمـن : ويكون بذلك له أجران
  .هو به

كن ال أقول كام هذا هو كان الواجب عىل النجايش رمحه اهللا, ل: أقول
عدم تطبيقه لألحكام, ألن األحكام هنا غري  يف إنه مقرص: السؤال يف جاء

عدم دعوته لشعبه إىل أن يؤمنـوا بمثـل مـا  يف ًواردة, لكن قد يكون مقرصا
ًآمـن بــه, فـنحن نكــل األمـر إىل اهللا عــز وجـل, وال نقطــع سـلبا أو إجيابــا بأنــه  ً

ً أحوالـــه أنـــه كـــان مؤمنـــا يكـــتم ًكـــان مقـــرصا أو كـــان غـــري مقـــرص, لكـــن أســـوأ
إيامنــه, لكــن ملــاذا? اهللا أعلــم ملــاذا, فــإن كــان لــه عــذر عنــد اهللا واهللا يعــرف 
ويقبــل وإال فــال يقبــل عــذره, لكــن ذلــك ال خيرجــه عــن دائــرة اإليــامن, فهــو 

هــذا شــأن كثــري مــن حكــام زماننــا اليــوم الــذين يظهــر مــنهم  يف مــؤمن, شــأنه
أهنـــم ال : شـــياء معاكـــسة, ومـــن أبرزهـــابعـــض اإلســـالميات, ويظهـــر مـــنهم أ

ًيظهــرون اهتاممــا بتطبيــق أحكــام اهللا ورشيعتــه تبــارك وتعــاىل, فــال شــك أن 
ُهــذا تقــصري, كــام أن ذاك تقــصري, لكــن إمــا أن يكــون معــذورا أو أال يكــون 
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ًمعــذورا, فحــساب كــل مــن هــؤالء وهــؤالء إىل اهللا عــز وجــل, فمــن مل يكــن 
اب عنـــد اهللا تبـــارك وتعـــاىل, وإن كـــان ًمعـــذورا فهـــو يـــستحق العقـــاب والعـــذ

ًمعــذورا فربنــا عــز وجــل يعامــل كــل إنــسان بــام يعــرف مــن حقيقــة أمــره, هــذا 
  .موضوع النجايش رمحه اهللا يف رأيي

هـــذه املـــسألة أهنـــا تنفـــذ عـــىل مـــسألة تكفـــري تـــارك  يف  كـــان الظـــن:ســـؤال
  .الصالة واحلكام

آلن تكلمنا بـيشء اجلواب بمسألة احلكام, وا يف  ال, نحن ربطنا:الشيخ
البـال, لكـن أنـا اآلن  يف ًمن التفصيل, أما قضية ترك الصالة ما كـان خـاطرا

بايل يشء آخر, وهو يتعلق بتطبيق األحكـام, أنـه هـو لـو آمـن هـو  يف خيطر
وشــعبه فلــيس مــن املتيــرس لــه أن يطلــع هبــذه الــرسعة عــىل األحكــام, ألنــه 

 يف ًمكلفــا أن يــسارعلــيس عــايش مــع الرســول عليــه الــسالم, ولــذلك فلــيس 
: تطبيق األحكام التي نزلت عىل النبي عليـه الـسالم, وإنـام يمكـن أن يقـال

  .ما يعلم من ذلك يطبقه, هذا هو
ً إذا أستاذي الكفر املنسوب إىل عدم حتكيم رشع اهللا عز وجل :مداخلة

هو بام نعلم من أن الكفر دون كفر, وكفـر عمـيل وكفـر اعتقـادي, وهكـذا, 
  .طبق عىل اآلية حسب التخصيصهذا ين: يعني

  .اختالف األشخاصب أي نعم, خيتلف :الشيخ
  )٠٠ :٤٩: ٥٨/ ٢٥٧( "اهلدى والنور"
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z٨٥x אאא 
  ]:ص  اهللاقال رسول[
ْال جتـــادلوا بـــالقرآن« ُ ٍ وال تكـــذبوا كتـــاب اهللاِ بعـــضه بـــبعض,ُ ْ َ َُ ّ إن ! فـــو اهللا;ِّ

ُاملؤمن ليجادل بالقرآن َ ُ فيغلبَ ُإن املنافق ليجادل بالقرآن فيغلب وَُ َِ ُ َ َ ّ«  
  ]:قال اإلمام[
 أن يـتامرى اثنـان: واملعنـى":قـال ابـن عبـد الـرب عقـب احلـديث): فائدة(
  يف 

آية; جيحدها أحدمها ويدفعها, أو يصري فيها إىل الشك, فذلك هو املـراء 
  .الذي هو الكفر
نــازع أصــحاب رســول اهللا  فقــد ت;أحكــام القــرآن ومعانيـه يف وأمـا التنــازع

هـــو : كثـــري مـــن ذلـــك, وهـــذا يبـــني لـــك أن املـــراء الـــذي هـــو الكفـــر يف ص
aëŽŠÐ×@flåíč̂@@﴿: اجلحــود والــشك كــام قــال عــز وجــل Ûa@ŽÞaflŒflí@üflë@¿@@đòflížŠčß

Žéžäğß﴾) واملـراء واملالحـاة غـري جـائز يشء مـنهام; ومهـا مـذمومان )٥٥:احلـج ,
 يف اهللا جل ثناؤه يف نهم عن اجلدالبكل لسان, وهنى السلف ريض اهللا ع

  .صفاته وأسامئه
وأما الفقه; فأمجعوا عىل اجلدال فيه والتناظر; ألنه علم حيتاج فيه إىل 
 ;رد الفـــروع عـــىل األصـــول للحاجـــة إىل ذلـــك, ولـــيس االعتقـــادات كـــذلك

ألن اهللا عز وجل ال يوصف إال بام وصف بـه نفـسه أو وصـفه بـه رسـول اهللا 
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 األمــة, ولــيس كمثلــه يشء فيــدرك بقيــاس أو بإنعــام  أو أمجعــت عليــهص
  .)١("خلقه الدال عليه يف اهللا, وأمرنا بالتفكر يف نظر, وقد هنينا عن التفكر

  ).١٣٢٥، ٧/٢/١٣٢٣"(الصحيحة"

                                                 
, )١٧٨٨رقــم  ("الــصحيحة" يف وهــو حــديث قــوي بمجمــوع طرقــه, وقــد خرجــت بعــضها: قلــت )١(

 ]منه. [ًثم وجدت له مرسال صحيح اإلسناد, فأحلقته به
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z٨٦x  
אא 

 :]سئل الشيخ عن فتوته اخلاصة باخلميني, فأجاب[ 
كـــذا : أنـــه وقفنـــا عـــىل عبـــارات للخمينـــي أنـــه يقـــول: خالصـــتهاالفتـــوى 

وكـــذا, أربـــع مخـــس عبـــارات, فهـــذه العبـــارات هـــي الكفـــر بعينـــه, وكـــل مـــن 
األسـباب املقتـضية  يف يقول هبـذا الكـالم فهـو كـافر أو يكفـر, ورشحنـا هنـا

هلذا احلكم, وبـال شـك أنـه نفـس الكلـامت عنـدما يقرأهـا مـسلم مهـام كـان 
  .أن هذا الكالم كفر يف ية ضحلة فهو ال يشكالثقافة اإلسالم

بـــأن أئمـــة أهـــل البيـــت هـــم مـــن : بعـــض كتبـــه يف ًمـــن ذلـــك مـــثال أنـــه يقـــول
املنزلة عند اهللا تبارك وتعاىل فوق منزلة املالئكة والرسل واألنبيـاء, ومـن 

مـصحف فاطمـة هـو .. األشـياء يف أن مـصحف فاطمـة أظـن مـذكور هـذا: ذلك أنـه يقـول
, أما املصحف املتداول اليوم بني األئمة فهو جـزء مـن ذاك املـصحفاملصحف الكامل, 

flæìÄčÏbflzÛ@ŽéÛ@bŞãgflë@flŠ×ğ̂@@@@@@@@@﴿: وهـذا كفـر لقولـه تعـاىل Ûa@bfläÛŞŒflã@Žåžzflã@bŞãg﴾) ٩:احلجـر( 
كتــب اخلمينــي نفــسه, هــذه .. وهكــذا أربــع مخــس عبــارات نقلــت مــن كتبــه
 هـــذه »ئـــد الثـــورة اإليرانيـــةفوا«: ًاألشـــياء خطـــرية جـــدا وكتابـــه الـــذي أصـــدره

, ال أدري رأيــــتم هــــذا »باحلكومــــة اإلســــالمية«: الكتــــاب املعــــروف: وهــــي
  الكتيب الصغري? 

   .ال :مداخلة
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الثـورة اإلسـالمية : هذا الكتيب الصغري الـذي سـامه يف , مل تروه,:الشيخ
احلكومة اإلسالمية مـع أن هـذا الكتـاب هـو كتـاب دعايـة, واملفـروض : أو

 املـــــسلمني والكـــــافرين أن أي كتـــــاب ســـــيايس ال حيـــــسن عنـــــد كـــــل النـــــاس
هــذا الكتــاب العقائــد التــي يعلــم أن اخلــصوم ســوف  يف بالكاتــب أن ينــرش

ينكروهنــا ويبــادرون إىل عــدم االســتجابة ملــضمون الكتــاب بــصورة عامــة, 
 ومــع أن الــشيعة يوجــد عنــدهم عقيــدة يــساعدهم أوســع مــا تكــون املــساعدة

كــتامن عقائــدهم عــن النــاس; ألنــه :  وهــوســلوك هــذا الــسبيل الــسيايسيف 
بالتقيـــة, ال بـــد أنـــك ســـمعت عـــن التقيـــة يشء, : يوجـــد لـــدهيم يشء يـــسمى

ًموضــوع التقيــة خطــري جــدا بحيــث أنــه ال يمكــن إلنــسان  يف فــاألمر عنــدهم
 يف يعرف أن عندهم التقية أن يركن إليهم; ألهنم يقولون بألسنتهم ما ليس

ا قال لك عن يشء وهو يعلـم أنـه كـاذب قلوهبم, وهذا دين عندهم, فهو إذ
ًال يستوحش من هذا الكالم إطالقا; ألن هكذا دينـه الـذي منـه التقيـة يـأمره 

  .بذلك
فمع كون عندهم هذه التقية التي تسوغ هلم أن يقولوا ما شاؤوا, وعـىل 
العكس أكثر مـن ذلـك أن يكتمـوا عـن النـاس عقائـدهم, لكـن اهللا عـز وجـل 

احلكومـة : ًكتيبه املشار إليه آنفـا يف اخلمينيذا الرجل حلكمته البالغة أهلم ه
مـــا : اإلســـالمية أن يبـــيح عـــن بعـــض العقائـــد مـــع أنـــه كتـــاب دعـــوة وسياســـة, منهـــا

  .ًذكرته آنفا من تعظيمه ألهل البيت أكثر من املالئكة واألنبياء والرسل
أهــل البيــت يعلمــون : أهنــم يعنــي: ومــن ذلــك وهــذه كفريــة أخــرى, وهــي

الكون إال وهـم عـىل علـم هبـا,  يف الكون ما من ذرة تقع يف عكل حركة تق
 ًمع أن أهل البيت ماتوا وصـاروا ترابـا مهـام كـان شـأهنم, فجعلـوهم رشكـاء
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ًأشــياء غريبــة جــدا, فربنــا تبــارك وتعــاىل : العلــم مــع اهللا عــز وجــل, يعنــييف 
َسخر هـذا اإلنـسان أن يـض: ليقيم احلجة عىل من قد يغرت بدعايتهم يعني  عََّ

هــذا الكتيــب الــذي هــو كتــاب دعايــة العقيــدتني الوافــدتني, واحــدة منهــا يف 
  .تكفي لتحذير الناس من االغرتار بام سموه بالثورة اإلسالمية

ملــا قامــت هــذه الثــورة اغــرت هبــا بعــض الشخــصيات : ومــع األســف يعنــي
اإلسالمية ويمكن ذهبوا إليهم, فمنهم من رجع وقد تبني له احلـق, ومـنهم 

  ... زال إىل اآلن يدعو إىل دعوهتممن ال ي
  )١٣٧/٠٠:٠٥:١٨"(اهلدى والنور"
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z٨٧x א 
آيات اهللا  يف هذا الزمان من بعض النسوة من يتكلم يف شيخنا بالنسبة للذي ظهر: مداخلة

يـه وسـلم, سبحانه وتعاىل, ويتهمها بالظلم, ومن قـد جتـرأ عـىل أحاديثـه صـىل اهللا تعـاىل عل
 ص أحاديث الرسول يف ولعلكم سمعتم شيخنا بالنسبة هلذا األمر, إحدى النسوة تكلمت

َ﴿وقرن: وردهتا, وقالت عن معنى قوله تبارك وتعاىل َْ ِبيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية  يف َ َِّ َ َ ْ َ َّ ُ ُِ ِ َ ُّ َ َّ َْ َ َ ُ
َاألوىل وأقمن الصالة﴾ َّ َ َْ ِ َ َ  .هذا ظلم: , قالت)٣٣:األحزاب(ُ

: فقالـت. عن املرأة أهنن ناقـصات عقـل وديـنصالت عىل أحاديثهوق
هذا  يف هذا ال خيتلف فيه اثنان بأن من يقول هذا بأنه مريض, وقد شتمت

  .صالرسول
يف هذا الزمان الذي انقرض فيه حكم اهللا تعاىل بالنسبة للحاكمني, هل 

كون جيوز لفرد من املسلمني أن يقاص هذه املرأة ويوقفها عند حدها, لت
  عربة ملن اعترب? يقتلها أو يفعل فيها يشء يكون عربة?

  . ال, هنا يصري مشكلة:الشيخ
  . يعني جيعلها عربة:مداخلة
  ... :مداخلة
  .ً يعني يشوهها مثال:مداخلة
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هـــذا  يف  إذا كـــان هـــذا هـــو بيـــت القـــصيد كـــام يقـــال, فأنـــا جـــوايب:الـــشيخ
ذلــــك يرتتــــب منــــه أن إقامــــة احلــــدود ليــــست لألفــــراد; ألن : ًمعــــروف دائــــام

مثـل هـذا الـزمن الـذي أرشت إليـه,  يف ًمفاسد كثـرية وكثـرية جـدا, وبخاصـة
ًفالرجل الذي يريد مثال أن يقيم احلد عىل هذه املرأة بالقتـل, عـىل اعتبـار 
ًأهنــا مرتــدة مــثال, أو أنــه يؤذهيــا بعــض اإليــذاء; تأديبــا هلــا, هــي لــن تأخــذها  ً

العتـداء عليهـا, ثـم ال بـد أن يكـون ًبمعنى التأديـب, سـتأخذها أوال بمعنـى ا
إىل آخـــره, فهـــم يقومـــون بـــدورهم باالعتـــداء عـــىل .. هلـــا أقـــارب أب أو أخ

وهكـذا يتسلـسل االعتـداء مـن مرحلـة إىل أخـرى, ويكثـر .. املعتدي عليها
  .األرض, وليس هذا هو املقصود من رشعية احلدود يف الفساد

ب مــا ســمعت, ال فــإذا كــان املقــصود مــن ســؤالك هــذا هــو فقــط, فــاجلوا
جيوز مقاصصتها وال جيوز إيـذاءها بـأي نـوع مـن أنـواع اإليـذاء أو تعـذيبها 
ًبــأي نــوع مــن العــذاب, إال للحــاكم الــذي حيكــم بــام أنــزل اهللا, وطبعــا أنــت 

حيكم بـذلك فـرد مـن : ًقيدت, ما دام ال يوجد من حيكم بام أنزل اهللا, فإذا
  .األفراد
كــر مــن التكــتالت اإلســالمية أن الواقــع مــن أخطــاء بعــض مــن يف يف هــذا

جمتمـــع  يف ًيتـــوىل بعـــض األفـــراد إقامـــة احلـــدود, هـــذا ال جيـــوز إطالقـــا إال
 :هتيـــأت فيـــه أســـباب إقامـــة احلـــدود التـــي يتحقـــق فيهـــا قولـــه تبـــارك وتعـــاىل

﴿žáØÛflë@¿@flæìÔŞnflm@žáØÜflÈÛ@člbfljÛþa@ïčÛžëc@bflí@ñbflîfly@̃ bfl–čÔÛa﴾)١٧٩:البقرة(.  
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ًفرد حينام يريد أن يفرض نفسه حاكام عـىل غـريه, باإلضـافة إىل لكن ال
املفاســد التــي قــد ترتتـــب مــن وراء هــذا احلكـــم أو التنفيــذ ممــا أرشت إليـــه 

  :خمالفة الرشع من زاوية أخرى وهي يف ًآنفا, فقد يقع هو
ًمثل هذه املـرأة مـثال, أنـا مـا قـرأت كلامهتـا, ونقـل إيل يشء منهـا, لكـن 

املجتمع اإلسالمي أهنم ال يميزون  يف ًثلها كثري وكثري جداأنا أتصور أن م
حــديث الرســول عليــه الــسالم مــن أحاديــث النــاس, فهــن يــسمعن أن هــؤالء 

أن : زعمهــم واملتــشدقني يقولــون يف املــسلمني املتــسمكني أو املتنطعــني
  .النساء ناقصات عقل ودين

ًيظنــون أن هــذا رأيــا هلــم, حكــم مــثال مــن األحكــام, لكــن ال  يعرفــون أن ً
ًهذا قاله الرسول عليه السالم حقا; حتى أنا أفرتض ما هو أوسع من ذلك, 

مؤاخـــذة رشعيـــة, حتـــى لـــو كانـــت هـــي أو غريهـــا  يف لكـــي ال يقـــع املـــسلم
ــــه حــــديث عــــن الرســــول, هكــــذا يقــــول املــــشائخ, لكــــن هــــؤالء  ســــمعت أن

رأهيـــا, ولـــيس عنـــدهم وعـــي, ولـــيس عنـــدهم  يف املـــشائخ مـــشائخ مهابيـــل
رجعيــني هيرفــون بــام ال يعرفــون, مــن هــذا : باخلالصــة.. ا عنــدهمثقافــة, مــ

  .الكالم الكثري
ًذهنهـــا أن هـــذا فعـــال حـــديثا قالـــه نبـــي اإلســـالم;  يف ًأهنـــا لـــيس قـــائام: أي ً

لــذلك هــذه املــرأة وأمثاهلــا لــو كــان هنــاك حــاكم مــسلم, أفــرتض أنــه أنــا هــذا 
   ما رأيك?− ال سمح اهللا–احلاكم املسلم 

  .اهللا تكون حاكم مسلم وحتكم املسلمني إن شاء :مداخلة
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 مـــــن حكـــــام املـــــسلمني عـــــىل ًأفـــــرتض أن حـــــاكام: املقـــــصود... :الـــــشيخ
الكتـــاب والـــسنة, ال يـــأيت إىل هـــذه املـــرأة وحياســـبها ويأخـــذها مـــن ذيلهـــا, 

: هـل أنـت مـسلمة? فتقـول: وإنام يمـسكها مـن رأسـها مـن عقيـدهتا, يـسأهلا
ًيقينــا? أي . بــاهللا ورســوله? أي نعــمأي نعــم, احلمــد هللا أنــا مــسلمة? تــؤمنني 

مــا رأيــك إذا ثبــت عنــدك حــديث عــن الرســول عليــه الــسالم, وخــالف . نعــم
إىل آخـــره, مـــا .. هـــواك أو عقلـــك أو ثقافتـــك هـــذه التـــي تـــرين نفـــسك فيهـــا

 احلــــاكم الــــشيخموقفــــك بالنــــسبة حلــــديث كهــــذا, أو قبــــل احلــــديث, هــــذا 
@¿@flæžŠÓflë﴿:  عن تلك اآليةاملزعوم بيخطئ, سيأيت هلا بآية مثلام أنت قلت

@@@@@@@@óÛëþa@čòŞîčÜčçbflvÛa@flxşŠfljflm@flåžuŞŠfljflm@üflë@ŞåØčmìŽîŽi﴾) أنـت تقـولني أنـك )٣٣:األحـزاب ,
  مؤمنة باهللا ورسوله, بالكتاب والسنة? 

  .أي نعم
  القرآن الكريم? يف هل تعرفني أن هذه آية
  .ال واهللا أنا ال أعرف

رتــدة عــن دينهــا; ألهنــا ال تعــرف أن هــذا مــن ال جيــوز أن يقــال أهنــا م: ًإذا
  .دينها, هذا جهل

.. يريـد أن يقاصـصها, يريـد أن يؤدهبـا... ًفهذا الذي نـصب نفـسه حـاكام
  إىل آخره, لكن هو مل يفهم أهنا عن علم أوعن زندقة, أو عن جهل?

 مــن الـــشباب وال الـــشابات; ألهنـــم يـــسمعون ًاوأنــا احلقيقـــة ال ألـــوم كثـــري
بـراءة الـذئب مـن دم : سالم واإلسالم بريء منها كام يقـالأشياء هي من اإل

  هذا الرأي? يف ابن يعقوب, وأنتم تشاركوين
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  .أكيد :مداخلة

ًدمــــشق وألقــــي دروســــا هنــــاك أســــبوعية  يف  وأنــــا أذكــــر ملــــا كنــــت:الــــشيخ
منظمــة, كانــت تــأيت مناســبة نتحــدث فيهــا عــىل بعــض البــدع, وعــىل بعــض 

فكار, هنـاك صـاحب الـدار الـذي كـان اهللا الصوفيات املقيتة من اآلراء واأل
جيزيــه اخلــري, عطــل الــدار عــن أن يــتم بناءهــا, ليقطعهــا إىل غــرف, وجعــل 

سبيل أن اجلمع يـسمع كـل مـا يقولـه  يف هذه الغرف ينفذ بعضها إىل بعض
ًالشيخ, فأوقفه تقريبا إيقافا مؤقتا, لكنه عاقل وذكي مع أنه شبه أمي, يقف  ً ً

واهللا ال تؤاخـــذون هـــؤالء الـــشيوعيني إذا كفـــروا ! ايـــا إخواننـــ: هنـــاك ويقـــول
إذا : باإلســالم; ألن احلقيقــة أهنــم يــسمعون كلــامت مــن املــشايخ, فيقولــوا

كــان هــذا هــو اإلســالم, فــنحن بــريئني مــن هــذا اإلســالم, يــرون مظــاهر مــن 
 يف بعض املشايخ تقرف النفوس, عنـدنا هنـاك عـادة, بعـض النـاس خاصـة

بيـــوت قـــضاء  يف لـــذي هـــو مـــسجد بنـــي أميـــة,دمـــشق ا يف املـــسجد الكبـــري
احلاجـــة هنـــاك صـــفني, وممـــر بـــني الـــصفني, جتـــد بعـــض الـــشيوخ يطلـــع مـــن 
قضاء احلاجة يكـون البـس صـاية مفتوحـة, يطلـع مـن املرحـاض حيـط يـده 

  .ويغطي, ويميش ويدبك برجليه وهيز, من شان يتصفي
  . اهللا هيديه:مداخلة
ســالم, ال أريــد هــذا اإلســالم,  مهزلــة مــا بعــدها مهزلــة, هــذا هــو اإل:الــشيخ

ال تؤاخـذوا : إىل آخـره, لـذلك يقـول.. ويسمعون كلامت خرافيـة وسـخافة
هـــؤالء النـــاس الـــشيوعيني عنـــدما يقولـــون أن الـــدين أفيـــون الـــشعوب, هـــذا 

ال تؤاخذوا الشيوعيني عندما يقولون أن الدين أفيون : صاحبنا األمي يقول
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 يــــسمعوهنا, هــــذه ليــــست مــــن الــــشعوب; ألن احلقيقــــة هــــذه األشــــياء التــــي
اإلسالم, وحق أن يقول هؤالء أن الدين أفيون الشعوب; ألهنم ال يفهمون 

  .اإلسالم الصحيح
 يف هـــــذه املـــــرأة, نـــــرى دكـــــاترة ومتخصـــــصني يف فـــــاآلن مـــــاذا نفـــــرتض

اجلامعـة, وهـي  يف الرشيعة غري فامهني اإلسالم, ذلك اليـوم تـسألني امـرأة
موضوع علو اهللا عىل العـرش,  يف  دكتورًاجلامعة أيضا, ناقشها يف تدرس

  .كل مكان يف هذا خطأ, اهللا: يقول الدكتور
  . اهللا هيديه:مداخلة
جتربة, كنـت مـرة  يف هذه العقيدة الكافر ال يقبلها, وأنا دخلت!  واهللا:الشيخ

سـوريا, وكـان  يف ًمنطلق من حلب إىل إدلب, ومن إدلب إىل الالذقية غربا هنـاك
ســــمه عبــــد الــــرمحن شــــلبي, ذهبنــــا إىل الالذقيــــة مــــن إدلــــب, معــــي أحــــد إخواننــــا ا

ًســيارة جمانــا مــاذا  يف تعرفــون األوروبيــني عنــدهم طريقــة الــشحاذة, الــذي يكــون
 .يعملوا

 .ستوب بيسموها... :مداخلة
الطريـــق بـــس بطريقـــة عـــرصية, وأنـــا  يف  مـــا أعـــرف, يوقـــف شـــحاذ:الـــشيخ

إلرساع, أو كثــري ًمــايش بــسياريت وبجــانبي صــاحبي, طبعــا مــرسعني بعــض ا
ً, املهــم بعــدما قطعنــا شــوطا ســمعنا أن هنــاك شخــصا ...اإلرساع, مــا أدري ً

مـا رأيـك يـا عبـد الـرمحن, : ًرافع إهبامه, وقفنا هكذا وتطلعنا باملرآة, فعال
دعنـــــا نأخـــــذه معنـــــا, الـــــسيارة فاضـــــية, الـــــشاهد, رجعنـــــا واهللا, وإذ بالرجـــــل 

ًجانبـا, فلـام ) واقفة(ً علنا, , ولكن ليست واقفة...أمريكي, وزوجته واقفه
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ســــنقطع : ًعبــــد الــــرمحن, إذا) ألخينــــا(أوقفنــــا الــــسيارة أشــــار إليهــــا, فقلــــت 
ركبــوا االثنــني ومــشينا, : الطريــق معهــام بعــدما عرفنــا أهنــم أجانــب, الــشاهد

  .صاحبي يرطن االنجليزية, أما أنا ال أرطنها, حسبي ألبانيتي
 مـا هـي عقيـدتك أنـت: صـلناحتى و... اسأهلم من أين هم,: بدأ قلت له

هذه عقيـدة الـدكتور, غرابـة أن تكـون . كل مكان يف :اهللا عز وجل, قاليف 
قــل لــه : عقيــدة واحــد كــافر أمريكــي, لــيس هنــاك غرابــة, فقلــت أنــا لــصاحبنا

: حتـى وصـلنا إىل بيـت القـصيد, قـال يل... وهـو يـرتجم.. قل له كذا.. كذا
فــوق املخلوقــات كلهــا; ألنــه كــان واهللا هــذا هــو املعقــول, املعقــول أن اهللا 

كـــل مكـــان,  يف ولـــيس هنـــاك خلـــق, ال زمـــان وال مكـــان, كيـــف يقـــال أن اهللا
الدكاترة املرصيون ال يفهمون بعد هذه العقيـدة, ويلقنوهنـا الطـالب, ويف 
األزهـــر الـــرشيف, ويـــأيت األزهـــري ويناقـــشك ويـــضللك فـــوق هـــذا; ألنـــك 

  .الرمحن عىل العرش استوى: تقول
ً كثـــري مـــن النـــاس مـــن الرجـــال فـــضال عـــن النـــساء, أهنـــم إذا  فـــام يؤاخـــذ

ًأنكــروا حقــائق رشعيــة; لــذلك أنــا مــذهبي, وقلــت هــذا مــرارا وتكــرارا قريبــا  ً ً
إطالق كلمة الكفر عىل أحد ممن يشهد أن ال إله إال  يف ال نسارع: ًوبعيدا

أنه ًاهللا, وأن حممدا رسول اهللا, إال بعد االستنطاق واالستجواب; فإذا تبني 
يعني ما يقول, فهنا يستتاب, فإن تاب وإال قتل من احلـاكم املـسلم, نـسأل 

  .اهللا أن يوجده لنا
املحكمـــة أهنـــا تعـــود عـــن  يف  الـــصحيفة تقـــول أهنـــم طلبـــوا منهـــا:مداخلـــة

إىل آخـره, .. قوهلا بعدما فهموها األمر, فهموها أن أنتي خمطئة وتكلمتي
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أنه أنا أخطـأت : اجلريدة  يفوعودي عن قولك ولن نعمل حماكمة, اكتبي
أنــا مــصممة عــىل مــا أنــا أقولــه, والــذين تريدونــه : إىل آخــره, فقالــت.. كــذا

ًإذا قالت هذا اعتقادا وهي : اعملوه, فأقيمت املحكمة, اآلن أريد أن أقول
أثبتت أهنا معتقدة فيام تقول, وتربع أحد املسلمني عـىل أن يقتلهـا, وتـربع 

نــه أنــا قاتــل هــذه املــرأة واعلمــوا هــذا حتــى بنفــسه, وحتــى أنــه يــسلم نفــسه أ
تكون عربة لغريها, واستشف من حديث لعله يكون ضعيف أو صحيح ال 
أدري, أن أحــد الــصحابة الكــرام وكانــت عنـــده زوجــة قــد شــتمت الرســـول 

, فوضع خنجره عىل صدرها واتكأ عليها فامتت, فبلغ ذلك الرسول ص
  !......إهنا شتمتك يا رسول اهللا: , فقالص

  . هذا حديث صحيح:الشيخ
  . احلمد هللا:مداخلة
هـــذا الزمـــان يكـــون  يف  أي نعـــم, لكـــن الـــذي يطبـــق هـــذا احلكـــم:الـــشيخ

عنــدي حيــوان; ألنــه هــذه هلــا أخــوات أو لــيس هلــا أخــوات, أقــصد بــأخوات 
  .مثيالت
  . واهللا ما أكثرهن هبذا الزمان:مداخلة
  ن يقتلها? فهذا احليوان كل ما سمع بواحدة مثل هذه يريد أ:الشيخ
  .ًظنه, أشهرت علنا يف  بس هذه أشهرت:مداخلة
 ال جيـــوز هـــذا يـــا أخـــي, مـــا دام املجتمـــع كلـــه فاســـد, فنرجـــع إىل :الـــشيخ

أصل املـنهج الرتبـوي, هـل تكـون الرتبيـة باسـتعامل القـوة, أنـت اليـوم وأنـا 
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 يف وكــل هــؤالء املــسلمني ضــعفاء, فــإذا أردت أن تقــوم االعوجــاج القــائم
 يف ك, ويقـىض عـىل الـدعوةقـىض عليـك وعـىل مـن يلـوذ بـاملجتمع, فسي

  .النهاية
اجلريــدة شــيخنا كاتبــة  يف  بالنــسبة لقــضية هــذه املــرأة, اليــوم:مــداخل آخــر

بطن, يعنــــي مــــا قالــــت  َّاملقــــال هــــي نفــــسها, فيعنــــي معتــــذرة شــــبه اعتــــذار م َ ــــ ُ
  ..تراجعت أنا, وقلت كذا

  . وال بيقولوها, املشايخ ال يقولوها:الشيخ
  . واهللا صحيح يا شيخ:مداخلة

إسالمي وإيـامين, وتقـول هـذه األشـياء  يف هؤالء يشككون: فهي تقول
التـــي قالوهـــا حمـــض افـــرتاء, وقـــالوا عـــن البيـــان أن فيـــه مناقـــضة لكـــالم اهللا 

األحاديث, وهذا هو  يف القرآن وما يف ما طلبت إال ماوكالم رسوله, وأنا 
  .بياين

ألسـتاذ نحـن ال نريـد مـن النـاس فهذا شبه اعتذار مـبطن, ومـثلام تفـضل ا
  ..كفرها يف واهللا إحنا كفرنا وتبنا, لكن مثل هذا أال تستمر: أن يقولوا

  )٠٠ :٠٨ :٥٤/ ٢٨٢(" اهلدى والنور"
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z٨٨x אW﴿ 
﴾؟א 

ْقل ﴿: −تبارك وتعاىل−قوله  يف بالدين الذي جاءاالستهزاء : سؤال ُčéÜÛbčic وآياته ورسوله ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ
َكنــتم تــستهزئون ُ ُِ ْ َ َ ُْ ْال تعتــذروا قــد كفــرتم بعــد إيامنكــم, ْ َ ْ ْ ُُ ِ ِِ َ ُ ْ َ َْ َ َْ ــة(﴾ََ هــل الكفــر هنــا : , الــسؤال)٦٦:التوب

 اعتقادي أم عميل?
ان; ألن االسـتهزاء  ال شك هذا كفـر اعتقـادي, بـل هـذا كفـر لـه قرنـ:الشيخ

 ال يمكـــن أن يـــصدر مـــن مـــؤمن مهـــام كـــان ضـــعيف − عـــز وجـــل–بآيـــات اهللا 
كالمنــا الــسابق حيــنام  يف اإليــامن, وهــذا النــوع مــن الكفــر هــو الــذي يــدخل

ال جيوز تكفري مسلم إال إذا ظهر من لـسانه يشء يـدلنا عـىل مـا : (كنا نقول
 هــذا أكــرب إقــرار منــه ,− عــز وجــل− فهنــا اســتهزاؤه بآيــات اهللا ) قلبــه يف وقــر

ًعىل أنه ال يؤمن بام استهزأ به, فهو إذا كافر كفرا اعتقاديا ً ً.  
  )٠٠: ١٠: ٤٤/ ٦٧٢("اهلدى والنور "
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z٨٩x אאא 
 .ما جزاء من يستهزئ بكالم اهللا ورسول اهللا: السائل
  .االستهزاء باهللا وآياته كفر... ُا كفرً طبع:الشيخ

  ).٤٣١/٠٠:٣٩:٠٨"( والنوراهلدى"
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z٩٠x ؟א 
ُّبام يرد عىل من مل حيتج باحلـديث الـصحيح نتيجـة أنـه ال : سؤال فضيلة الشيخ: السائل َُ
َّيــــــــــــــرصح َ   القــــــــــــــرآن عــــــــــــــىل هــــــــــــــذا األمــــــــــــــر, أو يتــــــــــــــأول احلــــــــــــــديث عــــــــــــــىل مــــــــــــــا  يف ُ

 يوافق هواه?
ًطبعـــا هـــذا ال يكـــون مـــسلام; ألن اهللا عـــز وجـــل قـــد أ...  كيـــف:الـــشيخ مـــر ً

يشء مـا مـن األحكـام أن يرجعـوا إىل  يف حينام خيتلـف النـاس ويتنـازعون
žæhÏ@﴿: , كــام قــال تعــاىلصإىل كتــاب اهللا وســنة رســول اهللا : أمــرين اثنــني

žáŽnžÇfl‹bfläflm@@@¿@@@@@@@@@@@@ÙčÛfl‡@ŠčŁa@âžìflîÛaflë@čéÜÛbči@flæìŽäčßžûŽm@žáŽnä×@žæg@ÞìŽŞŠÛaflë@čéÜÛa@óÛg@Žêëş…ŽŠÏ@đõžïfl‘@
@@bÜíëdflm@Žåflžycflë@ćŠžîfl﴾)هـذه  يف  وقد اتفق علامء التفـسري عـىل أن الـرد)٥٩:النساء

اآليــة إىل اهللا إنــام هــو الــرد إىل كتابــه, وهــذا مــن البداهــة والظهــور بمكــان; 
ألن الــــرد إىل اهللا ال يعنــــي كــــام لــــو رد األمــــر إىل حــــاكم أو قــــايض فيــــذهب 

ن للبـــرش أن يرتـــدوا إليـــه لذاتـــه املتخاصـــامن إليـــه, فربنـــا عـــز وجـــل ال يمكـــ
تبــــارك وتعــــاىل; ولــــذلك أمجعــــوا عــــىل أن املقــــصود بــــالرد إىل اهللا لتقــــدير 

  .إىل كتابه: مضاف حمذوف أي
ال يمكـــن الـــرد إىل شخـــصه وبخاصـــة : كـــذلك بالنـــسبة للـــرد إىل رســـوله

حياتــه وبـــصورة أخــص بالنـــسبة للــذين جـــاءوا بعـــد  يف ًملــن كـــان بعيــدا عنـــه
ًم فال يمكـنهم الـرد إىل شخـصه فأيـضا األمـر أن املقـصود وفاته عليه السال

  . إىل سنته بالرد إىل الرسول الرد



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٣٧٩ 

فمن زعـم بأنـه يـستكفي بـالقرآن دون الـسنة فقـد كفـر بـاهللا ورسـوله هلـذه 
üflë@åčßžûŽàčÛ@flæb×@bflßflë@@@@﴿: قوله تعاىل يف اآلية وبأمثاهلا من آيات كثرية, كام

@@@ŽéÜÛa@óflšÓ@afl‡g@đòfläčßžûŽß@@@@@@@@@@@@fléÜÛa@—žÈflí@žåflßflë@žáčçŠžßc@žåčß@ñflŠflîč‚Ûa@ŽáŽèÛ@flæìØflí@žæc@aĆŠžßc@ŽéÛìŽfl‰flë@
@@@@@bĆäîčjŽß@bÛýfl™@ŞÝfl™@ž†ÔÏ@ŽéÛìŽfl‰flë﴾) وقولـه تبـارك وتعـاىل)٣٦:األحـزاب  :﴿@@bfläÛflŒãcflë

@@@@@@@@@žáèžîÛg@flÞğŒŽã@bflß@bŞäÜčÛ@flåğîfljŽnčÛ@flŠ×ğ̂ Ûa@ÙžîÛg﴾) فمـن مل يـؤمن ببيانـه عليـه  )٤٤:النحـل
, واآليــة ...الــصالة والــسالم الــذي هــو كــام يــضاف إليــه هــذا البيــان للقــرآن

  .)٨٠:النساء(﴾fléÜÛa@flÊbc@ž†ÔÏ@flÞìŽŞŠÛa@ÉčİŽí@žåflß﴿: هذا املجال يف األشهر
فالذي يزعم بأنه ال يتحاكم إىل سنته عليه السالم وإنام إىل القـرآن فهـو 

: بعض أهل الكتاب يف آن وإنام يصدق عليه ما قاله تعاىلًليس مؤمنا بالقر
﴿@@@@œžÈfljči@flæëŽŠÐØflmflë@člbflnčØÛa@œžÈfljči@flæìŽäčßžûŽnÏc﴾) ولـذلك جـاء التحـذير )٨٥:البقـرة 

عن االعتامد عـىل القـرآن فقـط دون الـسنة فقـال عليـه صالشديد من النبي
هذا كتاب اهللا : قولًال ألفني أحدكم متكئا عىل أريكته ي«: الصالة والسالم

ًفام وجـدنا فيـه حرامـا حرمنـاه ومـا وجـدنا فيـه حـالال حللنـاه أال إين أوتيـت  ً
ألنــه كــام ; )١(»القــرآن ومثلــه معــه, أال إن مــا حــرم رســول اهللا مثــل مــا حــرم اهللا

  .)٤ ، ٣:النجم(﴾@ôflìflèÛa@åflÇ@ŽÕčİžäflí@bflßflëLóflyìŽí@ćïžyflë@bÛg@flìŽç@žæg﴿: القرآن يف جاء
ا وسـنة: ًاماوخت ًقد مجع املـصدرين األساسـني للمـسلمني كتاب قولـه  يف ًـ
تركـــــت فـــــيكم أمـــــرين لـــــن تـــــضلوا مـــــا إن متـــــسكتم هبـــــام كتـــــاب اهللا «: ص

 فمــن رصح مــن املــسلمني  »وســنتي, ولــن يتفرقــا حتــى يــردا عــيل احلــوض
دينـه إال عـىل القـرآن الكـريم فهـو  يف ولو كان يصيل ويـصوم بأنـه ال يعتمـد

                                                 
 ).٢٦٥٧رقم( صحيح اجلامع )١(
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 يف ًا يدل عىل كفره وتناقضه أنه يصيل صالة إن كان خملصاكافر, وأول م
القــــرآن فمــــن أيــــن جاءتــــه هــــذه ... هــــذه الــــصالة, هــــذه الــــصالة مل تــــأت يف

وأذكـــار وتـــشهد, هـــذه التفاصـــيل كلهـــا إنـــام .. ســـجود.. الـــصفة? مـــن ركـــوع
فمن زعم أنه ال يعتمـد إال عـىل القـرآن فـال صجاءتنا من طريق رسول اهللا

ًلو كان هناك حاكام ينفذ الرشع بجميع أحكامه يـستتاب يصح إسالمه, بل 
ًدينه عىل القرآن قتـل كفـرا ولـيس حـدا, وإن  يف فإن أرص عىل أنه ال يعتمد ً

  .تاب تاب اهللا عليه
   )٠٠:٢٩:٢٥/ب١٠"(رحلة النور"
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z٩١x ؟א 
 ?"من رد السنة فقد كفر"كلمة اإلمام أمحد …شيخ: سؤال
ًستعان, طبعـــا هـــو املقـــصود مـــن رد الـــسنة كأصـــل, فهـــذا  اهللا املـــ:الـــشيخ
  .صحيح

مـــورد قـــصه مـــا  يف  ال, لكـــن أقـــول هـــو اإلمـــام أمحـــد ملـــا ســـاقها:مداخلـــة
فرده, فقال من رد السنة فقد صحترضين اآلن أن رجل بلغه حديث النبي

  .كفر
 نحـــن إذا أخـــذنا هـــذه اجلملـــة وتأولناهـــا بـــأن املقـــصود رد الـــسنة :الـــشيخ

جـزء, فـال شـك أن  يف ي جاءت املناسبة من أجل هذه اجلملةًإطالقا والذ
 ًإنكار السنة إطالقا ردة, لكن إنكار حديث بذاتـه, أنـا ال أقـول هبـذا الكـالم

ًخــصوص حــديث معــني, وأنــا أفــرق بــني إنكــار الــسنة مجلــة وتفــصيال, يف 
وبني إنكار جزء من السنة, فإذا كان هذا اإلنكار هلـذا اجلـزء مـع االعـرتاف 

ًفعل أو قال فهو ردة أيضا, أما إذا كان إنكار كـام هـو شـأن صالرسولبأن 
كثــري مــن أهــل األهــواء والبــدع; ألنــه مل يثبــت عنــده ولــو بــسبب جهلــه, فأنــا 
أعتقد بفسقه وليس بكفره, أكرب مثال اليوم هؤالء, الرجل الذي كنا نـتكلم 

نـــدكم ًعنـــه آنفـــا الـــسقاف وقبلـــه حـــسان, وقبـــل هـــؤالء الـــذي بليـــتم بإقامتـــه ع
  .وتدريسه عندكم وهو الغزايل

  ... والصابوين:مداخلة
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  . لكن الغزايل غري:الشيخ
  .رصيح :مداخلة

خمترص البـن كثـري, ابـن كثـري  يف  الصابوين اآلن يصحح أحاديث:الشيخ
ما صححها, لكن بجهده هـو, بأسـلوب سـوق ابـن كثـري لألحاديـث وجهلـه 

حاديــــث التــــي بعلــــم احلــــديث, يظــــن أن ســــكوت ابــــن كثــــري عــــىل بعــــض األ
ًذكرهــا وبخاصــة فــيام كــان منهــا مــسبوق بالــسند مــن املــسند مــثال أو غــريه, 
علــامء احلــديث يقولــون بــأن املؤلــف إذا ســاق احلــديث عــن الرســول عليــه 

أو بإسناد نقله من بعـض املـؤلفني إىل صالسالم بإسناده منه إىل الرسول
ولكـــن هـــذا الرســـول عليـــه الـــسالم فـــال مـــسؤولية عليـــه, فهـــو بـــريء الذمـــة, 

األســلوب يعنــي أهيــا القــارئ انظــر فأنــا مــا ســقت الــسند إال لتنظــر ال ألعتقــد 
الغالـب  يف أن هذا السند صحيح وأنا كنت استغنيت عنه وقلـت كـام يقـول

  .إىل آخره.. إسناده حسن.. إسناده صحيح
فالـــــصابوين يـــــصحح أحاديـــــث لـــــو ســـــئل الغـــــزايل عنهـــــا ألنكرهـــــا أشـــــد 

  .سلوب عقيل هوائياإلنكار, فأسلوب الغزايل أ
  )٠٠ :١٦: ٥١/ ٥٩٧( و)٠٠ :١٤: ٥٩٧/٤٠(" اهلدى والنور"
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z٩٢x אאא 
تكلم اإلمام عن كون التواتر أمر نسبي فقد يتواتر عند بعضهم ما مل يتواتر عند اآلخرين, [
 ]:ثم قال

  حكم من ينكر احلديث املتواتر?: املسألة الثانية
 املــسألة الثانيــة تنبنــي عــىل املــسألة األوىل, إذا عرفنــا اجلــواب عــن هــذه

ًإنه القضية نسبية فال جيوز تكفري من ينكر حديثا, هو متواتر عند بعـضهم, 
ًوغـــري متـــواتر عنـــد الـــبعض اآلخـــر, عـــىل أنـــه نفـــرتض حـــديثا جممعـــا عـــىل  ً

كتـــــب املـــــصطلح, أال وهـــــو قولـــــه عليـــــه  يف تـــــواتره, ومثـــــال هـــــذا معـــــروف
ال : ٍـ حينئذ نقـول» ً عـيل متعمـدا فليتبـوأ مقعـده مـن النـارمن كذب«: السالم

فـــرق بـــني تكفـــري أو عـــدم تكفـــري منكـــر احلـــديث املتـــواتر أو منكـــر حـــديث 
اآلحــاد الــصحيح ال فــرق بيــنهام ملــاذا? ألنــه العــربة بقناعتــه الشخــصية هــو, 
ًإذا افرتضــنا إنــسانا عاملــا هــو يعتقــد بــأن حــديثا ً مــا صــحيح, قالــه الرســول,  ً ً

هــو لــيس عنــده متــواتر وأنكــره فقــد كفــر, عرفــت لــيش? ألنــه عــرف أنــه لكــن 
طريـق اآلحـاد, والعكـس ] بـل[خالفه عليه السالم, لكن ال بطريـق التـواتر, 

ًبـــالعكس متامـــا, هـــو مل يـــصح عنـــده حـــديث متـــواتر عنـــد غـــريه, فـــال جيـــوز 
ًنفسه سلبا أو إجيابا, أظنه اآلن ظهر لك  يف تكفريه; ألنه العربة بام قام أنـه ً

تكفري منكر حديث التواتر أو عدم تكفريه كتكفري منكر احلديث الصحيح 
نفــسه بغــض  يف كــل مــن األمــرين العلــة هــو مــا قــام يف أو عــدم تكفــريه; ألنــه
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نفـسه إنـه هـذا حـديث صـحيح ثـم  يف النظر أنه متواتر أو غري متواتر, إن قام
  كفريه?نفسه بأنه غري صحيح فال جيوز ت يف جحده فهو كافر, وإن قال

:  حتـــى لـــو أمجعـــت األمـــة عـــىل إنـــه هـــذا احلـــديث متـــواتر, يعنـــي:مداخلـــة
  ...علامء األمة أمجعوا عىل أن هذا احلديث متواتر

مـن كـذب «: حـديث يف  أنا رضبت لك مثال إنـه اإلمجـاع موجـود:الشيخ
ًعـــــيل متعمـــــدا  هـــــذا اإلمجـــــاع الـــــذي ينكـــــره هـــــل هـــــو صـــــار عنـــــده قناعـــــة » َّ

 فــإذا حــصل هــذا وأنكــر فهــو ?أن األمــة جممعــةووجدانيــة ضــمريية نفــسية بــ
  .ًكافر, لكن هذا تصوره صعب جدا

  )٠٠ :٠٠: ٣٤/ ١٣٤(" اهلدى والنور"
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z٩٣x א،א 
אא؟ 

تكفري املستهزئ بالسنة أهو العلـم بكوهنـا  يف يسأل السائل ما الضابط: سؤال
 .سنة أم غري ذلك

 ال شــــك أنــــه ال جيــــوز تكفــــري مــــسلم يــــشهد أن ال إلــــه إال اهللا وأن :الــــشيخ
الـسنة, أمـا إذا  يف ًحممدا رسول اهللا إال وهو يعلم أن الذي ينكره هو ثابـت

ًكان جاهال فينبغي أن يعلم بـدل أن يكفـر, فمـن أنكـر شـيئا يـؤمن بثبوتـه َّ َ ُ  يف ً
  .السنة ومع ذلك فهو أنكره هذا بال شك كافر حيل دمه

 وهذا اجلواب جيرنا إىل مسالة خالفية منـذ قـديم أال وهـي أن كثـري مـن 
العلـــامء املتـــأخرين يقـــسمون احلـــديث النبـــوي مـــن حيـــث وروده إلينـــا إىل 
قسمني حديث متواتر, وحديث آحاد, ويبنون عـىل ذلـك أهنـم يقولـون مـن 
أنكر حديث التواتر فهو كـافر, ومـن أنكـر حـديث اآلحـاد فلـيس بكـافر, أنـا 

تفـــصيل الـــسابق للحـــديث القـــد أن هـــذا اجلـــواب التفـــصييل قـــائم عـــىل أعت
مــن , الــشـرع يف ٌّاملتــواتر وحــديث اآلحــاد, وكــل مــن التفــصيلني ال أصــل لــه

حديث متواتر ويف حديث آحاد; ألن التـواتر واآلحـاد هـو  يف حيث الواقع
طريقـــة وصـــول احلـــديث إىل فـــرد مـــن األفـــراد, لكـــن هـــذا لـــيس مـــن طبيعـــة 

ن احلديث هو ما صدر من فم الرسول عليه السالم وليس من احلديث, أل
القرآن, فالتفصيل السابق بـالتفريق بـني مـن أنكـر حـديث التـواتر فهـو كـافر, 
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ًومــن أنكــر حــديث اآلحــاد فهــو فاســق, هــذا لــيس دقيقــا; إنــام الــصحيح أن 
ًكـل مـن أنكـر حـديثا يعتقـد أن الرسـول قالـه فهـو كـافر سـواء كـان هـذا : يقال

عند زيد من الناس متواتر أو آحاد, املهم أن الشخص الذي أنكر احلديث 
هــــذا : احلــــديث يعتقــــد أن النبــــي عليــــه الــــسالم قالــــه مــــع ذلــــك بيقــــول لــــك

العقــــل إىل آخــــر الفلــــسفة  يف ُاحلــــديث ال يمكــــن أن يقبــــل ألنــــه مــــا يــــدخل
العـــصـرية املعروفـــة اليـــوم أمـــا كونـــه حـــديث متـــواتر أو حـــديث آحـــاد فهـــذا 

املليـون واحـد مـن املـسلمني, وبالكـاد  يف كـن أن يعرفـه إالالتفصيل ال يم
املليون, ولذلك أنـا اعتقـد أن مـن الدسـائس التـي  يف أن يوجد هذا الواحد

اإلســـالم بـــسوء نيـــه أو بحـــسن قـــصد لكـــن عـــىل كـــل حـــال هـــذا  يف أدخلـــت
اإلسالم أال وهو التفريق بني احلـديث احلـديث اآلحـاد وحـديث  يف دخيل

تيجة ختتلف واحدة عن األخرى باختالف كون احلديث التواتر, ثم ربط ن
ًمتواترا أو آحادا ً.  

ً ذكرنـا آنفـا مــن مجلـة النتيجـة إنــه إن مـن أنكـر حــديث التـواتر فهـو كــافر, 
هـــو حـــديث متـــواتر عنـــد أهـــل العلـــم, نرجـــع لـــنفس املعنـــى الـــسابق, لنـــأيت 
ني بمثال آخر فيام بعـد حـديث متـواتر عنـد أهـل العلـم لكـن ماليـني املـسلم

ُما عندهم خربه هذا احلديث, فواحـد سـمع بـه قـال ُ َ هـذا مـش معقـول مـش : َ
ًمقبــول, لكــن مــا عنــده علــم بــأن هــذا حــديثا قالــه الرســول لكــن أهــل العلــم 
يقولون حديث متـواتر, وعـىل عكـس ذلـك هـو يعلـم هـو حـديث ثابـت عـن 
الرســـول لكـــن مـــو متـــواتر مـــع ذلـــك هـــو بينكـــره, األول مـــا يكفـــر, واآلخـــر 

  .بيكفر
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ٌ نتيجــة أخــرى نتجــت مــن التفريــق بــني حــديث اآلحــاد وحــديث التــواتر; 
حـديث اآلحـاد يؤخــذ فيـه باألحكـام دون العقيــدة, حـديث التـواتر ال جيــوز 

العقيدة فرقوا بني  يف العقيدة أو عىل األقل ال جيب األخذ به يف األخذ به
 بـد العقيـدة, أمـا العقيـدة فـال يف األحكام لـيس يف حديث اآلحاد فيؤخذ به
 أنـــه  متـــواتر هـــذا الكـــالم مـــن العجائـــب– أيـــش? –أن يكـــون احلـــديث فيهـــا 

ًيقــرره بعــض العلــامء قــديام وحــديثا; لــو ســئل هــذا العــامل احلــديث صــحيح  ً
ًوال ضعيف? مـا بيعـرف فـضال أن يعـرف إذا قيـل لـه هـذا متـواتر وإال آحـاد,  َّ

رق بني قررت تف) ًإذا كيف(شو بيعرفني هذه ما هي شغلتي; ) سيقول لك(
احلــديث اآلحــاد وحــديث التــواتر, ورتبــت عــىل ذلــك أنــه مــن ينكــر حــديث 

  .العقيدة ال ضري عليه ألن العقيدة ال تثبت إال بحديث التواتر يف اآلحاد
هــــذه الطابوســــة بــــالتعبري  يف مــــع األســــف الــــشديد حــــزب التحريــــر وقــــع

هــذه احلفــرة, فقــال أول مــا نــشأ حــزب  يف هــذا املطــب يف الــسوري يعنــي
العقيدة, وبعدين صـار مناقـشات  يف ال جيوز أخذ حديث اآلحاد: حريرالت

ال : ًلوا عبــارهتم; كانــت ســابقاَّد وبــني بعــض أفــراد مــن أهــل الــسنة عــبيــنهم
العقيدة, فحولوها إىل ال جيب, كانوا من  يف جيوز األخذ بحديث اآلحاد

عليـه أن احلـزيب التحريـري حـرام : ال جيوز; يعنـي: العبارة السابقة يف قبل
أن يعتقــد بحــديث آحــاد, لكــن ملــا عــدلوا العبــارة أعطــوه فــسحة شــويه, ال 

 مـانع, يف ّجيب عليك; فأنت حر بقـى تأخـذ هبـذا احلـديث وال مـا تأخـذ مـا
دمــشق وغـــري  يف ال جيــوز, وجـــرى طبعــا ًمناقـــشات كثــرية هنـــاك: األوليف 

مـن دمشق من سوريا بيني وبيـنهم, فاضـطروا أن يعـدلوا هـذه العبـارة وكـان 
يـا مجاعـة أنـتم عنـدما تقولـون ال جيـوز األخـذ بحـديث : مجلة ما قلت هلـم
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العقيدة معناه أنكم ال عقيده عندكم قائمة عىل السنة, ال يوجد  يف اآلحلاد
هنـــاك عقيـــدة تعتقـــدوهنا مـــأخوذة مـــن الـــسنة مـــن احلـــديث; ملـــاذا? ألنكـــم 

 عند أهل واقعه يف ًتشرتطون أن يكون متواترا, لكن هذا احلديث املتواتر
ِّالعلم هو جمهول عند غري أهل العلم, ونعدل العبارة فنقـول هـذا احلـديث  َُ

هــــذا الزمــــان  يف احلــــديث ومـــا أقلهــــم وخاصـــة يف عنـــد أهــــل االختـــصاص
ًيكون متواترا, لكن عند عامة العلامء فضال عن عامة املسلمني ما عندهم  ً

 حــديث خــرب إال أنــه حــديث آحــاد, ولــذلك فــسوف ال تقيمــون عقيــدة عــىل
  .ًولو كان متواترا عند أهل العلم; ملاذا? ألنه سيعود إليكم حديث آحاد

شــيخكم الــشيخ تقــي الــدين النبهــاين : ًكنــت رضبــت هلــم مــثال قلــت هلــم
احلـديث وهـو لـيس كـذلك لكـن نفـرتض  يف نفرتضه بأنه أعلم أهل الزمان

ًحــديث مــا بحثــا هــو شــأنه ألنــه متخــصص فخــرج معــه أنــه  يف كــذلك, بحــث ٍ
ًث مثال مثالحدي ً, ثبت لديه مثال )١(»اتقوا البول فإن عامة عذاب القرب منه«: ً

عــذاب قــرب; هــم ال  يف إن: ًأن هــذا احلــديث حــديث متــواتر, إذا هــو تــضمن
  .بالقرآن زعموا يف يؤمنون بعذاب القرب; ألن ما

اتقوا البول فإن عامة عذاب «: صقال رسول اهللا :  اآلن شيخكم يقول
ليه? , يث متواتر عندي, أنت يا حزيب هل عندك متواتر? ال, حد»القرب منه

كـل طبقـة; يعنـي حـديث  يف ألن التواتر يشرتط عند أهل العلم أن يتسلـسل
رواه أبــو بكــر الــصديق وحــده رواه عنــه مليــون شــخص هــذا حــديث آحــاد, 
ًمليون من الصحابة رووا حديثا نقله إلينا واحد هذا حديث آحـاد; إذا الزم  ً

                                                 
 .»...زهوا من البولتن«: بلفظ) ٣٠٠٢رقم( صحيح اجلامع )١(
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ًر, نخفف العدد شوية ال يكون خياليا يكون واقعيا; حديث رواه هذا التوات ً
عــــرشة مــــن الــــصحابة, وعنــــه عــــرشة مــــن التــــابعني, وعنــــه عــــرشة مــــن أتبــــاع 

ِّالتــابعني, وهكــذا إىل أن سطر هــذا احلــديث ــ عــرشات كتــب الــسنة هبــذا  يف ُ
التسلــسل; عــرشة مــن الــصحابة, عــرشة مــن التــابعني إىل آخــره, جيــيء تقــي 

اين وجـد هلـذا احلـديث عـرشة طـرق صـار عنـده قناعـة يقينيـة أن الدين النبهـ
وهـــذا واقـــع لكـــن حيـــنام , هـــذا احلـــديث قطعـــي قالـــه الرســـول عليـــه الـــسالم

هـــذا احلـــديث املتـــواتر, فكـــل حـــزيب يـــصبح عنـــده احلـــديث : يقولـــه حلزبـــه
َحديث آحاد ليه? ألن الذي نقـل لـه التـواتر هـو واحـد انتبه احلـزيب, يمكـن  َـ

, وهــذا ال وجــود −  عنــد حــزب التحريــر− ث متــواتر عنــديهــذا حــدي: يقــول
 يف عنــدهم عــرشة مــن املتخصــصني يف عنــده والعنــد غــريه مــن األحــزاب,

علـــم احلـــديث; الـــشيخ تقـــي الـــدين والـــشيخ أمحـــد وحممـــد وعبـــد الـــرحيم 
هـذا احلـديث ووجـده  يف وعبد الرمحن إىل آخرة عرشة, كـل واحـد بحـث

 أن احلــديث −  حــزب التحريــر− ملــألًمتــواترا, العــرشة هــذول يعلنــون عــىل ا
ًالفالين حديث متواتر, حينئـذ يـصبح هـذا احلـديث عنـد كـل األفـراد حـديثا 

ألن الذي نقل التواتر هو متـواتر هـو عـرشة أشـخاص, لكـن ! ًمتواترا ليش?
  .هذا ال وجود له هذا ال وجود له
ًأنتم ال يمكن أن جتدوا حديثا متواترا:  ولذلك أنا قلت هلذه اجلامعة ً ?

ألنـــه مـــرة مـــن املـــرات صـــارت جمادلـــة بينـــي وبيـــنهم يـــا مجاعـــة أنـــا ... ألن
التـــي ال أصـــل هلـــا إىل أخـــره  وشـــايف كتـــبكم ممتلئـــة باألحاديـــث الـــضعيفة
بـدكم تـستعينون برجـال مـن ... قالوا نستعني بأمثالك قلـت هلـم مـا شـاء اهللا 

ت خارج حزبكم الزم العلم ينبع منكم ويرجع عىل غريكم إىل آخره, فقل
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هلـــم افرتضـــوا أنـــه أنـــا هـــذا احلـــديث ثبـــت لـــدي بطريـــق التـــواتر, قلنـــا لكـــم 
حــديث عــذاب القــرب متــواتر, هــذا مــا أفــاد التــواتر عنــدكم; ألن أنــا شــخص 

 يف واحد البد أن جييكم من أطراف العـامل اإلسـالمي علـامء متخصـصون
علم احلديث يقولون نفس القول هذا بأن حديث عذاب القرب متواتر وهذا 

 واقع, لذلك ال يمكن أن أتصور أنكم تؤمنون بعقيدة نابعة من حديث غري
متــــواتر; ألن هـــــذا التـــــواتر ال وجـــــود لـــــه, مــــش عنـــــدكم كـــــأفراد مـــــن حـــــزب 

كتاب  يف التحرير; عند شيخهم الكبري تقي الدين; ألنه هو كأي قارئ يقرأ
ًيقرأ أن هذا حديث آحاد أو حـديث تـواتر لكـن مـا صـار متـواترا عنـده; ألنـه 

احلكــم عــىل  يف ًراه بداللــة شــخص واحــد, وهــذا خيتلــف اختالفــا كبــرياقــ
  .احلديث بالتواتر

البحـــــوث الفقهيـــــة علـــــامء األحنـــــاف عنـــــدهم فلـــــسفة أخـــــرى تتعلـــــق  يف 
بالفقه, علامء الكالم جاؤوا بالفلسفة السابقة حـديث اآلحـاد ال تؤخـذ منـه 

 جيــــوز عقيــــدة, لكــــن فقهــــاء احلنفيــــة أيــــش قــــالوا? قــــالوا حــــديث اآلحــــاد ال
ختـــــصيص القـــــرآن بـــــه, ختـــــصيص القـــــرآن ال جيـــــوز; ألن القـــــرآن متـــــواتر, 
وحـــديث اآلحـــاد غـــري متـــواتر وهبـــذا اجلـــواب يعطلـــون عـــرشات األحكـــام 

ًالــسنة الــصحيحة, مــن ذلــك مــثال خيتلفــون مــع مجــاهري  يف الــرشعية الثابتــة
بأهنــا ركــن مــن أركــان : حكــم قــراءة الفاحتــة; اجلامهــري يقولــون يف الفقهــاء

ًال هــذا واجــب ولــيس بفــرض, فــضال عــن أن يكــون : صالة, وهــم يقولــونالــ
ال صالة ملن مل يقـرأ بفاحتـة «: ًركنا ال تصح الصالة إال به, طيب احلديث
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flåčß@flŠŞflîflm@bflß@aëŽúflŠÓbÏ@﴿: يقولون هذا حديث آحاد والقرآن يقول! ?)١(»الكتاب
æežŠÔÛa﴾ وهـذا نـص عـام ﴿@žŠÔÛa@flåčß@flŠŞflîflm@bflßæe ﴾ ال جيـوز ختصيـصه بحـديث
  ....,»ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب«: اآلحاد

 يف جـــــزء«ونـــــشوف إمـــــام املحـــــدثني البخـــــاري مؤلـــــف رســـــالة للقـــــراءة 
أول الرســالة يقــول تــواتر لــدينا أن النبــي  يف  اســم الرســالة, فــإذا بــه»القــراءة
فقهـاء  وا يـابتقولـ) كيـف (»ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب«:  قالص

هذا إمـام املحـدثني بيقـول ! يا حنفيون تقولون هذا احلديث حديث آحاد?
إنـــه حـــديث متـــواتر عنـــدنا وهـــذا صـــحيح هـــذا الكـــالم, لكـــن صـــحيح عنـــد 
البخـاري لكـن مـو صـحيح عنـد الفقهـاء; ألنـه هـذا احلـديث مـا جـاء عنــدهم 

سالم اإل يف بطريق التواتر الذي بيجيء عن اليقني, لكن هذه فلسفة دخيلة
ًالتفريق بني حديث وحديث; ما دام كال منهام حديث صحيح ثابت; لكـن 
واحد جاء من طريق ثاين جـاء مـن طـريقني وثـاين جـاء مـن ثالثـة مـن عـرشة 
: إىل آخـــره, وكـــل واحـــد مـــن هـــذا األنـــواع لـــه اســـم خـــاص عنـــد املحـــدثني

حــــديث مــــشهور, حــــديث مــــستفيض, حــــديث متــــواتر, هــــذه اصــــطالحات 
وصــول احلــديث إلينــا, لكــن لــيس املقــصود مــن هــذا للكــشف عــن طريقــة 

 يف منزلة كذا, وليس يف االصطالحات أن نعطل العمل باحلديث ألنه هو
منزلـة كـذا, هلــذا ال جيـوز إال أن نأخـذ احلــديث عـن الرسـول عليــه الـسالم جمــرد 
ًأن يكــون صــحيحا أمــا متــواتر وآحــاد فهــذه قــضية نــسبية أوال بــصورة عامــة, وثانيــا  ًً

  .ة بالنسبة ألهل العلم, أما مجاهري الناس ال علم عندهمهي نسبي
                                                 

 ).٩٠٠رقم(ومسلم ) ٧٢٣رقم( البخاري )١(
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ًفـــالتكفري إذا لـــيس متعلقـــا بطريقـــة وصـــول احلـــديث إىل منكـــر احلـــديث  ً
هــل آحــاد أم هــو تــواتر, وال هــو بطريقــة وصــول احلــديث إىل غــري املنكــر, 
فقـد يكــون عنـد غــري املنكـر متــواتر, وهـو مــا عنـده خــرب هبـذا احلــديث, كــام 

كـــن احلـــديث عنـــد مجيـــع العلـــامء غـــري متـــواتر لكنـــه صـــحيح, ًذكرنـــا آنفـــا, ل
  .ًوالذي أنكره أيضا يعتقد أنه صحيح, مع ذلك ينكره فهو كافر

ر, وإنــام مــا قــام يف ً إذا قــضية التكفــري ال تتعلــق بــام قــام ــنفــس املكف  يف ِّ
ـَّنفس املكفر; فـإن كـان املكفر يعتقـد بـأن هـذا احلـديث صـح عـن الرسـول  َّ

 هـذا − ً وإن كـان الهيـا−  شـك بأنـه يكفـر بـذلك, وإن قـالمع ذلك ينكره فال
احلـــديث واهللا أنـــا أســـتبعد صـــحته عـــن الرســـول واهللا يعلـــم مـــن قلبـــه أنـــه ال 

قلبه; هذا ال يكفر عند رب العاملني, لكنه إذا كان يعلم  يف ينافق, يقول ما
أن الرسول قال  يف أن هذا احلديث قاله الرسول لكن ظهر بيقول أنا أشك

قرارة قلبه يؤمن بـأن النبـي عليـه الـسالم قـد  يف هو عند اهللا كافر; ألنههذا, ف
  .قال هذا احلديث مع ذلك ينكره

ر  يف ً فـــإذا التكفـــري ال جيـــوز أن حيكـــم بـــه بالنـــسبة ملـــا قـــام ـــنفـــس املكف ِّ
  . َّنفس املكفر, واضح إن شاء اهللا يف وإنام ملا قام

  . زئبني املنكر واملسته] لكن الفرق [, واضح:السائل
فــرق الــذي يــستهزئ بحــديث يــؤمن بــأن الرســول قالــه مثــل  يف  مــا:الــشيخ

  .ذاك الذي أنكر فهام سواء
  ) ٠٠ :٢٧: ١٢/ ٢٦٩(" اهلدى والنور"
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z٩٤x ؟א 
ما حكم األشخاص الذين ينكرون أحاديث اآلحاد عـىل الـرغم مـن إقامـة : يقول: سؤال

 ضالني أو كفرة?احلجة عليهم, هل هم فساق أو 
ً ال شك أن كل مسلم يتبنى مذهبا له أو منهجـا أو سـبيال أو طريقـا :الشيخ ً ًً

, والتـــابعني صمل يكـــن عليـــه ســـلفنا الـــصالح, الـــذي يعنـــي صـــحابة النبـــي 
 هلــم, وأتبــاع التــابعني, ال شــك أن هــذا املــسلم الــذي خيــالف هــؤالء يعــيش

 واقع فيه ومتلـبس لـه أنه يف ضالل مبني, ثم هذا الضالل الذي ال نشكيف 
من قمة رأسه إىل أمخص قدمه قد يكون يورده موارد الكفر واخلروج من 

@ÕčÓbfl’Ží@žåflßflë@﴿: رصيح القـرآن الكـريم يف امللة; ذلك ألن اهللا عز وجل قال
@@@@@@@@@@@čéÛflìŽã@fĺ čäčßžûŽàÛa@Ýîčjfl@flŠžîË@žÉčjŞnflíflë@ôfl†ŽèÛa@ŽéÛ@flåŞîfljflm@bflß@č†žÈfli@žåčß@flÞìŽŞŠÛa@@@@@čéčÜž–Žãflë@óÛflìflm@bflß@

@@aĆč–flß@žpflõbflflë@fláŞäflèflu﴾)فالـذين يتفلـسفون بفلـسفة إنكـار حـديث )١١٥:النساء ,
أن هـدي : اآلحاد, هؤالء خيالفون سبيل املؤمنني, وقد ذكرنا أكثر من مرة

ًالــسلف الــصالح وتبلــيغهم لــدعوة اإلســالم, حتــى شــملت قــسام كبــريا مــن  ً
دعــوة الرســول عليــه  يف لــك بنقــل اآلحــاد واألفــرادأقطــار الــدنيا, إنــام كــان ذ

الــسرية النبويــة ويف  يف الــصالة والــسالم, مــن أشــهر ذلــك ممــا هــو معــروف
ــــي ــــاريخ اإلســــالمي األول, أن النب يرســــل الــــشخص الواحــــد يــــدعو صالت

اإلسـالم, فيـأمرهم بـأن يوحـدوا اهللا وحـده  يف القبيلة الواحدة إىل الـدخول
وو إىل ..  أن يـــصلوا وأن يـــصوموا وأن يزكـــواال رشيـــك لـــه, وإذا اســـتجابوا

آخره, كيف انترش اإلسالم هبؤالء األفـراد? وهكـذا اسـتمر انتـشار اإلسـالم 
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وســــط البحــــار  يف ًحتــــى شــــمل كثــــريا مــــن الــــبالد, حتــــى الــــبالد التــــي هــــي
 ســبيل التجــارة فينــزل يف ًأن مــسلام يــسافر: ًكأســرتاليا مــثال وأمثاهلــا; بــسبب

اإلســـالم كـــذا وكـــذا وكـــذا, :  مـــن قبـــل فيقـــول هلـــمبلـــد مـــا طرقتـــه قدمـــهيف 
ًديـــن اهللا أفواجـــا بخـــرب الواحـــد; ولـــذلك فهـــؤالء الـــذين  يف فيـــدخل النـــاس

أن خـــرب الواحـــد ال تثبـــت بـــه عقيـــدة, خيـــالفون : يـــستهينون بخـــرب ويقولـــون
ًســبيل املــؤمنني, بــل ســبيل ســيد املــؤمنني الــذي كــان أرســل معــاذا وأرســل 

ـــا وأرســـل أبـــا موســـى األ الـــيمن, ودحيـــة  يف شـــعري دعـــاة إىل اإلســـالمًعلي
وهكـــــذا, هـــــؤالء الـــــدعاة األولـــــني .. الكلبـــــي إىل بـــــالد ســـــوريا إىل الـــــروم

أن حــــديث : ًالتــــاريخ اإلســــالمي كــــانوا أفــــرادا, فكيــــف يقــــال يف معــــروفني
  !اآلحاد ال تثبت به عقيدة?

نحن لنا واحلمـد هللا رسـالتان تعـالج هـذه القـضية معاجلـة علميـة وعقليـة 
ة, لـــيس عقـــل فلتـــان, عقـــل رشعـــي مـــأخوذ مـــن الكتـــاب ومـــن الـــسنة, رشعيـــ

ًلـيس عقـال; ألن : فـصدقوا حيـنام قـالوا.. وكل ما خرج عن الكتاب والسنة
عـــذاب النـــار حكـــى عـــنهم أهنـــم  يف اهللا عـــز وجـــل حيـــنام ذكـــر الكفـــار وهـــم

ً, فـإذا مـن )١٠:امللـك (﴾bŞä×@bflß@ŽÝčÔžÈflã@žëc@ŽÉflàžflã@bŞä×@žìÛ@@@¿@@@čÈŞÛa@člbflzž•c@@@@@@﴿: قـالوا
  هو العاقل?

هـــو الـــذي حيكـــم الـــرشع عـــىل عقلـــه; ألن هـــذا العقـــل كـــام قلنـــا العقـــل 
ًالبـــرش, لـــيس معروفـــا حمـــدودا بـــشخص, لـــو قيـــل يف املطلـــق مـــوزع عقـــل : ً

الرســــول املعــــصوم عــــىل الــــرأس والعــــني, هــــذا مرجــــع, لكــــن عقــــل البــــرش 
ل حيـنام تبنـوا مـا أداه الضائع الفلتان الذي ال حدود له هذا مـن متـام الـضال
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أن حــــديث : عقلهــــم املجــــرد عــــن انطبــــاع الكتــــاب والــــسنة إىل أن يقولــــوا
  .اآلحاد ال تثبت به عقيدة

طوايـاه نكتتـني, وكيـف يظهـر, ومـا هـو  يف ًوأنـا أرضب لكـم مـثال حيمـل
  .صاملوقف هؤالء الناس الذين حكموا عقوهلم عىل نصوص نبيهم 

 إذا جلـس أحـدكم«: حـديث البخـاري ومـسلم في   ص لقـد قـال
اللهــم إين أعــوذ بــك مــن : التــشهد األخــري فليــستعذ بــاهللا مــن أربــع, يقــوليف 

عذاب جهنم, ومن عذاب القرب, ومن فتنة املحيا واملامت, ومـن رش فتنـة 
األحكــــام, ال  يف , هــــذا حــــديث آحــــاد يؤخــــذ عنــــدهم )١(»املــــسيح الــــدجال

ًيتــضمن حكــام, : العقيــدة, لكــن هــذا احلــديث يتــضمن أمــرين يف يؤخــذ بــه
عـذاب القـرب, : , العقيـدة»فليستعذ باهللا من أربـع«: ويتضمن عقيدة, احلكم

آخـر الزمـان, وكـيفام يـستطيع هـذا أن يـستعيذ  يف املـسيح الـدجال: العقيدة
 حــيص بــيص, وكــيفام مــال فهــو يف ًبــيشء ال يــؤمن بــه? ال يــستطيع, إذا هــو

 واجبه, لكنه مل ضالل, إن أخذ باحلديث; ألن فيه حكم رشعي, وهذايف 
 يف يأخــذ بــام فيــه مــن عقيــدة وهــو اإليــامن بعــذاب القــرب وباملــسيح الــدجال

  .آخر الزمان
أثنــــاء تطبيقــــه هلــــذا احلكــــم هــــو خمــــالف لعقيدتــــه, وهــــذا مــــن  يف :ًفــــإذا

  . الضالل املبني
   )٠٠: ١٩: ٢٠/ ٧٢٨/اهلدى والنور (

                                                 
 ).٧٠٤٦رقم(ومسلم ) ٦٠١٦رقم( البخاري )١(
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z٩٥x אא
א،א 

ليبيـا يوجـد كثـري مـن األئمـة  يف الصالة خلف أئمة يظهرون بعض البدع الـرشكية,: سؤال
جهلة, وبعضهم حتى املتعلم منهم ولكن لديه بدع رشكية, وبعضهم ينكر بعض اآليات أو 

 . بعض األحاديث
   ينكر بعض اآليات? :الشيخ
  . نعم :مداخلة
   كيف هذا? :الشيخ
  . ينكر اإلرساء قصة اإلرساء ينكرها من أصلها: ًمثال :مداخلة
  .  ما تقول هكذا:الشيخ
  .  هذا موجود عندنا:مداخلة
أنـت ال ينبغـي لـك أن ! عـىل قـول ذالـك الرتكـي?! يواش..  يواش:الشيخ

ًتنسب مـسلام إىل أنـه ينكـر اإلرساء; ألن املتبـادر مـن هـذا الكـالم وخاصـة 
ينكـــر : هـــذا خطـــأ, أنـــت تريـــد أن تقـــولبعـــض اآليـــات القرآنيـــة ف: أظـــن قلـــت

  بعض املعاين لبعض اآليات القرآنية, أو أنك ترص عىل قولك األول?
  . ًمعنى تفسري اآلية مثال:  بعضهم ينكر حتى يعني:مداخلة
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ينكـــر : دعـــك معـــي خـــري لـــك, أنـــت تريـــد أن تقـــول..  رجعـــت إيل:الـــشيخ
يات أو بعـض بعضهم ينكر اآل: بعض املعاين لبعض اآليات, أما أن تقول

ًاآليات هذا خطأ; ألن النتيجة تكون يعنـي خطـرية جـدا وفـرق كبـري بـني مـن 
 اآليـــة وخيرجهـــا عـــن ظاهرهـــا ولكنـــه يـــؤمن هبـــا عـــىل أهنـــا منزلـــة مـــن ِّيــؤول

السامء فهـذا مـسلم ضـال, أمـا الـذي ينكـر اآليـة مـن أصـلها فهـذا كـافر مرتـد 
ارصين الــذين لني وبعــض املعــؤوعــن دينــه, فأنــا أظــن أنــك تعنــي بعــض املــ

يعتقدون بأن الرسول أرسي بروحـه ولـيس بجـسده, هـذا هـو املعنـى الـذي 
  إهنم ينكرون? : تريد بقولك
  . األحاديث ينكرون أصل احلديث يف  نعم, لكن:مداخلة
  .  أنا أتكلم عن اآلية:الشيخ
  . اآلية نعم يف  نعم هذا:مداخلة
 ملعنى, ماذا يقولـونهم يؤمنون بآية اإلرساء لكن ينكرون ا: ً فإذا:الشيخ

  املعنى الذي يؤمنون به هم?يف 
  .. أنه مل يرس به, بعضهم ينكر أنه أرسي به:مداخلة
اآلية? مـا دام أهنـم يؤمنـون باآليـة, مـا هـو املعنـى  يف  ماذا يقولون:الشيخ

  هذه اآلية? أهو الذي قلته لك? يف الذي يؤمنون به
  .نعم :مداخلة
  . أرسي بروحه:الشيخ
  .نعم :مداخلة
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   يشء آخر نحن ال نعرفه? م أو يوجد عنده:الشيخ
  .  هم يقولون هذا:مداخلة
ينكــــرون آيــــة : ًإذا هــــؤالء أكــــرر ال جيــــوز أن نقــــول عــــنهم!  طيــــب:الــــشيخ

إهنــــــم ينكــــــرون املعنــــــى : اإلرساء, وإنــــــام نــــــصحح تعبرينــــــا عــــــنهم فنقــــــول
  الصحيح هلذه اآلية, صحيح? 

  . نعم :مداخلة
  .ينكرون األحاديث: وتقول بعد ذلك لك أن تعود :الشيخ 

  .نعم :مداخلة
إمـا أهنـم :  هؤالء الـذين ينكـرون األحاديـث هلـم حالـة مـن حـالتني:الشيخ

ًاحلديث مطلقا فهـؤالء .. ينكرون احلديث كمرجع ثان بعد القرآن الكريم
  ليسوا مسلمني, وما أظنك تعني هذا فيهم, أليس كذلك? 

  .  هم ينكرون:مداخلة
   أليس كذلك? :الشيخ

  . نعم :داخلةم
اجلواب, أليس كذلك?  يف  أنا أرحيك, ملاذا تريد أن تلقي حمارضة:الشيخ

قـل مـا تعتقـد, أنـا أظـن أن هـؤالء ال تريـد أن تقـول .. ال, قـل مـا شـئت: نعم قل: قل
 .ينكرون احلديث كله?: عنهم

 .نعم :مداخلة
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 هم ينكرون بعض األحاديث?: ً إذا:الشيخ
 .نعم :مداخلة
ما هو الفرق بني ! اديث اإلرساء واملعراج, صحيح طيب منها أح:الشيخ

 يــستلزم ? إنكــار احلــديث كــالاً وإنكــار احلــديث جــزءإنكــار احلــديث كــال
إنكار نصوص قرآنيـة وهـذا ال أظـن حيتـاج إىل إيـضاح, ولـذلك فمـن أنكـر 

ŽÞìŽŞŠÛa@Žá×bflme@bflßflë@@﴿: ًالـــسنة ال يكـــون مـــسلام; ألنـــه ال يـــؤمن بـــالقرآن
ŽêëŽ̂ Ž‚Ï﴾)إىل آخره )٧:احلشر.  

ًأما من ينكر بعض األحاديث وهذا موجود قديام وحديثا, فـاآلن ممـن : ً
إنكار كثري من األحاديث النبوية الصحيحة ممن ينتمي إىل أهـل  يف اشتهر

حممــد الغــزايل, هــذا ال ينكــر : الــسنة واجلامعــة الــشيخ األزهــري املــرصي
و واهللا حــسيبه, لكــن ينكــر ديــث مــن أصــلها فــيام يبــداحألال ينكــر ا.. الــسنة

ًكثريا من األحاديث, فهذا ال جيوز تكفـريه بنـاء عـىل أنـه مل ينكـر الـسنة مـن  ً
ًأصــلها, لكــن بــال شــك هــو لــيس عــىل هــدى مــن ربــه حيــنام ينكــر كثــريا مــن  ً

ضــالل مبــني مــن  يف األحاديــث الــصحيحة التــي تلقتهــا األمــة بــالقبول, فهــو
  .هذه احليثية

ًمثل هذا الضالل فال شك أن له أتباعا  يف ه وقعوال شك أنه إذا كان مثل
ًالــبالد, وأظــن أنــه كــان مدرســا عنــدكم أو عنــد بعــض جــواركم,  يف كثــريين

 مـــــن جـــــاور ومـــــا شـــــابه ذلـــــك, فهـــــؤالء نحـــــن موقفنـــــا ..ت عـــــدواه إىلََرسَـــــف
  .جتاههم أن ننصحهم, وأن نجادهلم بالتي هي أحسن
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 فــــإذا أرصوا عــــىل بعــــد أن نقــــوم بواجــــب النــــصيحة والتوجيــــه والتعلــــيم
ال : ضــــــالهلم املبــــــني نــــــصفهم بــــــأهنم ضــــــالون وال نزيــــــد عــــــىل ذلــــــك, أي

هل الصالة خلفهم صحيحة أم : واباجلًنكفرهم, بناء عىل هذا نعود إىل 
الــصالة صــحيحة; ألننــا نــصيل وراء كــل مــسلم مــا دام ال : باطلــة? اجلــواب

 أو اآلراء أو بعــض األفكــار يف ًدائــرة اإلســالم مهــام كــان بعيــدا عنــا يف يــزال
ًالعقيدة ما مل خيالف نصا جممعا عليه بني املسلمني, فـإذا كـان هنـاك نـص  ً
ويتأولونه بتآويل ليست حادثة وإنام هـي معروفـة منـذ القـديم مـن بعـضهم, 
واملسلمون مل يكفروهم; ألن هذه املسألة حتتمـل ومـع االحـتامل يـسقط 

ألئمـة, ومـا دام أن األمـر ٍاالستدالل, حينئذ ال نقول بتكفـري هـذا النـوع مـن ا
كذلك فالصالة خلفهم صحيحة, لكننا بطبيعة احلـال ننـصح بـأن مـن وجـد 

ًإماما خري من هذا اإلمام عقيدة وسلوكا فال يصيل وراء ذاك اإلمام ًً .  
يعبــد يــزور القبــور : ًاأللوهيــة مــثال يف ًالنــوع اآلخــر الــذي لديــه رشك مــثال! طيــب: مداخلــة

 ويتربكون هبا وهكذا? 
 ال شك أن هـذا نـوع مـن الـرشك, لكـن التكفـري نفـسه ال يـصار إليـه :شيخال

ًإال بعـد إقامـة احلجـة, فـإذا مـثال رأيــت إمامـا ال يـؤمن بتوحيـد األلوهيـة فهــو  ً
الشدائد وينذر ويذبح لغري اهللا عز  يف ًيعبد مع اهللا غريه, ينادي غري اهللا مثال

إنـه كـافر : يع أن نقولاألفراح, هذا كفر ال شك فيه, لكن ال نستط يف وجل
إال بعد تفهيمه وبخاصة إذا كان من األعاجم; ألننا نحن مشكلتنا اليوم مع 
العرب الذين يفـرتض فـيهم أن يفهمـوا القـرآن كـام أراده منزلـه مـن الـسامء, 

فهــم كــالعجم ال ! فــام بالــك باألعــاجم? مــا بالــك مــن اســتعجم مــن العــرب?
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 جيـب قبـل املبـادرة إىل تكفـريهم هـؤالء وهـؤالء: ًيفهمون لغـة القـرآن, إذا
وإخــراجهم عــن دائــرة ديــنهم إقامــة احلجــة علــيهم, فــإن جحــدوها فــصدق 

 )١٤:النمـل (﴾žáŽèŽÐžãc@bflèžnfläÔžîflnžaflë@bflèči@aëŽ†flzfluflë@﴿: فيهم قـول ربنـا تبـارك وتعـاىل
  .ٍحينئذ نخرجهم من دائرة اإلسالم وال نبايل

 طريق  ٠٠ :١٦ :٠٢/ ٥٤٧(و)  طريق اإلسالم  ٠٠ :٠٧ :٤٩/ ٥٤٧" ( اهلدى والنور  " " اهلدى والنور  "

  ) اإلسالم
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z٩٦x ؟אא 
معرض احلديث عن الغـزايل, وإن كـان الـسؤال قـد يكـون قـايس أو شـديد,  يف :السؤال

يعنـــــي خيتلـــــف بعـــــض النـــــاس أن الغـــــزايل اآلن ثبـــــت بـــــام ال يقبـــــل الـــــشك رده لألحاديـــــث 
صحتها يشء, لكن رد العمل به  يف ها بدعوى أهنا مل تثبت عنده, ما قالالصحيحة, وال يرد

 يعني ال أدري هل يمكن أن يقال قد خيرجه هذا من امللة?
ال, إال برشط, أنت أظن تعلـم أن الكفـر الـذي خيـرج مـن امللـة : اجلواب

أذهان كثري من أهل  يف له عالقة بالقلب وليس بالعمل, ومن اخلطأ السائد
 عــن طــالب العلـم أن الــذي ينكــر حــديث التـواتر فهــو كفــر, أمــا ًالعلـم فــضال

  .الذي ينكر حديث اآلحاد فهو فسق
ًهــذا خطــأ; والــسبب أننــي أســتطيع أن أتــصور العكــس متامــا, : أنــا أقــول

  .ًرجل أنكر حديث آحاد, يمكن أن يكون كافرا, وهو غري متواتر: فأقول
 ظر أنه حديث اآلحـادهذا الذي أنكر حديث اآلحاد, وأريد أن ألفت الن

  .ال. اصطالح العلامء ال يعني املعنى اللغوي, يعني رواه فرديف 
  . ما دون التواتر:مداخلة
  .. هذا هو, فهذا احلديث:الشيخ
   حد التواتر كم يا شيخ?:مداخلة
  . احفظ سؤالك; ألن هذا له بحث خاص:الشيخ
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بــه أن هــذا قــرارة قل يف فحـديث مــا آحــاد أنكــره منكـر مــا, فــإذا كــان يعتقـد
احلديث نطق به الرسول عليه السالم فقد كفر وخرج من الدين كام خترج 

  .الشعرة من العجني
  . برد العمل به:مداخلة
 ال, ليس له عالقة القضية برد العمل, بمجرد أنـه اعـرتف بقلبـه أن :الشيخ

  .الرسول قال هذا ثم هو أنكره
  . أنكره رد العمل به:مداخلة
  .ه عالقة بالعمل قد يكون ليس ل:الشيخ
  وارد هذا احلال?.  يعني يقره وال يعمل به:مداخلة
حـديث األحكـام, أمـا املـسألة  يف  يا أخـي قـضية العمـل بـه يـدخل:الشيخ

ًأوسع من ذلك, وبالعكس قد أتصور إنسانا ينكر حديثا متواترا وال يكفر ً ً.  
  )٠٠:٣١:٢١/ ٢٣٨"(اهلدى والنور"
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z٩٧x ؟ 
أن : الطعـام, ويقـول يف ًأنـه مـثال بـصق ص ًالذي ينكر مثال حـديث رسـول اهللا:...سؤال

ينكـره : يعنـي ص مع خلقهصفال يمكن أن يصدر هذا عن الرسول.. هذا يتناىف مع األدب
 . من هذا الباب ليس من باب أنه صحة السند أو عدم صحة السند وإنام من هذا الباب

كفـريهم لكـن هـم ضـالون منحرفـون عـن ت يف ]..انقطـاع صـويت [:الشيخ
قـرارة نفوسـهم ينزهـون اهللا  يف اخلط, ملاذا ال جيـب تكفـريهم? ألهنـم هـم

عز وجل بذلك التأويل الذي شبه هلم, فهذا ضال وهـؤالء ضـالون; ألهنـم 
ًخالفوا احلق, لكن ال نتجرأ عىل تكفريهم, ال نتجـرأ عـىل تكفـريهم أبـدا, 

َّهذا اإلنسان يكلم هبدوء وعل َ َعقلـك حكـم? مهـام : م وفكر وإىل آخره, يقـال لـهُ َ
  . نعم عقيل حكم: كان هو معجب بعقله ال أظن أنه سيتورط معك ويقول لك

  ... هذا له مقالة:مداخلة
 يف قـــد يقـــول لـــك أنـــت, لكـــن لـــو تابعتـــه!  ال ال, اســـمح يل أخـــي:الـــشيخ

ـــعقلـــك حكم? قـــال لـــك: احلـــديث, قلـــت لـــه َ وعقـــل زميلـــك ! نعـــم, طيـــب: َ
ــ حكم? قــال لــكالثــاين َ نعــم, والعــرشات واملئــات واأللــوف مــن العقــول : َ

نعم ..: املتباينة كل هؤالء حكم? ألنه مهام كان رجل أبله جاهل لن يقول
ــهــذا عقلــه حكم َ ًهــذا عقلــه حكم, إذا صــاروا احلكــام هــؤالء .. َ ــ َ بعــدد البــرش َ

 لكــن أنــت حيــنام! الــدنيا يقــول هــذا الكــالم? يف ]مــن[بــاملاليني اململينــة, 
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ِّنعـم عقـيل حكـم, لكـن بني لـه : تقف عنـده وهـو مغـرور بنفـسه سـيقول لـك َـ
  .عاقبة هذا القول حيجي يعني ينتبه لعاقبة محاقته

  )٠٠:٠٠:٣٣/:١٥"(اهلدى والنور"
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z٩٨x Wאא
؟ 

 ثم قال أن ص كالمك قاعدة أن من اعتقد بحديث عن الرسول يف ذكرت شيخ: سؤال
هذا احلديث ال يدخل عقيل بأنه كافر, هل هذا الكالم ينطبق عىل طلبـة العلـم فقـط أم عـىل 

 العامة عامة?
  ثم هـو مـع ذلـك يـرده بعقلـه صً كل من اعتقد حديثا قاله الرسول:الشيخ
  .فهو كافر
   حتى وإن كان عن جهل?:مداخلة
  .كالمي ملا أوردت سؤالك يف  أنت بارك اهللا فيك لو دققت:الشيخ

  ...يا شيخ ولكن كثري من العامة.. :داخلةم
كـــل مـــن اعتقـــد أن : اســـمح يل يـــا أخـــي بـــارك اهللا فيـــك, أنـــا أقـــول:الـــشيخ

 يف ًرافـضا لـه مـا دخـل: ًالرسول عليه الصالة السالم قال حديثا مـا, ثـم قـال
  .عقيل;فهو كافر

مـــا : − بقـــول اآلن− اآلن أنـــت ختـــصص بالـــذكر العـــامي, فـــإن كـــان أنـــت 
ًعـــامي يعتقـــد حـــديثا صـــحيحا ثـــم يرفـــضه, إذاعقلـــك أن  يف دخـــل ً هـــو ال : ً

ًيــشمله; ألنــك ال تعتقــد أن عاميــا يعتقــد صــحة حــديث قالــه الرســول ثــم هــو 
  .يرفضه, ونعرف سؤالك نابع من شبهة, أنا سأردها اآلن
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ًقلنــــا آنفــــا الغــــزايل مــــا هــــو ســــبيل معرفتــــه بكــــون احلــــديث صــــحيحا أو  ً
  ًضعيفا? هو عقله أم العلم?

  .له عق:مداخلة
  . العلم:الشيخ

   العلم:ًال ما هو الذي ينبغي? عفوا, ما هو الطريق?
ًهو ليس عاملا باحلديث, إذا flÝžçc@aìÛdžbÏ@@@@﴿: قلنا جيب أن يطبق اآلية: ً

flæìŽàÜžÈflm@ü@žáŽnžä×@žæg@Š×ğ̂ Ûa﴾)٤٣:النحل(.  
هــذا : احلــديث يف ًرجــل مــن عامــة املــسلمني ســأل عاملــا: أنــا اآلن أقــول

  .هذا حديث صحيح: ديث صحيح أم ال? قال لهاحل
هــذا العــامي تبنــى هــذا احلكــم واعتقــد بــأن هــذا احلــديث صــحيح, : ًإذا

  .عقله يف لكن رفضه ألنه ما دخل
ًقولــه حتــى لــو كــان عاميــا? نعــم يــا أخــي, ألن طريــق الوصــول إىل : ًفــإذا

معرفــة العلــم إمــا أن يكــون مبــارشة وهــذه وظيفــة املجتهــد, وإمــا أن يكــون 
  .بالواسطة وهي وظيفة املتبع أو املقلد

  .اعقل معي هذا الصورة التي كررت السؤال عنها: ًإذا
  )٠٠: ٣٠: ٥٤/ ٦٣١("اهلدى والنور"
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z٩٩x ؟אא 
ـــــــه صـــــــاحب بدعـــــــة مكفـــــــرة : ســـــــؤال ـــــــدع بدعـــــــة مكفـــــــرة أن   هـــــــل نقـــــــول عـــــــن مـــــــن ابت
 وهو كافر?
  .ًطبعا كالكفر] احلكم [:الشيخ
  . ارتكب بدعة مكفرة:مداخلة
الكفر,هـل  يف  كـالكفر, مـا هـو الفـرق? وأيـش البدعـة? كفـر, وقـع:الشيخ

  الكفر هو كافر? يف كل من وقع
  .ال :مداخلة

  . فذلك أوىل:الشيخ
  )٠٠ :٢٢ :٤٣/ ٢٤ (" اهلدى والنور"
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z١٠٠x  
؟אאא 

فرق الضالة كاخلوارج واملعتزلة والرافضة وغريهم بعد إقامة هل جيوز تكفري ال: سؤال
 احلجة عليهم? 

آخره بعد إقامة احلجة علـيهم?  يف ً إذا كان السؤال مقيدا بام جاء:الشيخ
هـــل كـــل مـــن ادعـــى بأنـــه أقـــام : نعـــم, ولكـــن ال بـــد هنـــا مـــن القـــول: اجلـــواب

احلجـــــة عـــــىل املنكـــــر أو املخـــــالف هـــــو أهـــــل إلقامـــــة احلجـــــة عـــــىل ذلـــــك 
  املخالف?

 مــن شــبابنا الــسلفي إذا مــا تعلــم ًاألننــا نــشاهد اليــوم مــع األســف أن كثــري
بعـض املــسائل واختلــف هـو وأحــد املــشايخ العلـامء, وقــد يكونــون علــامء 

بعلـــم النحـــو والـــرصف والبيـــان وإىل : ًفعـــال بـــام يـــسمونه بعلـــوم اآللـــة يعنـــي
ذلــك, أصــول احلــديث وأصــول الفقــه, لكــن مل يطبقــوا : آخــره, واألصــول

العلــم ويكــون تعلــم مــسألة أو مــسألتني أو  يف فيــأيت أحــد إخواننــا املبتــدئ
ثالثة واختلف مع ذلك العامل فيقول أنا أقمت احلجـة عليـه, مـا أظـن بمثـل 
هــذه الــسهولة نــستطيع أن نقــول بــأن احلجــة قــد أقيمــت عليــه; ولــذلك فأنــا 

  :هذا السؤال يف :أقول
ًهـذا متامـا, لكـن مـن  يف اجلـوابًإذا أقيمت احلجة عليه فعال فقد سـبق 

أهل املعرفة بالكتاب والسنة وما كان .. الذي يقيم احلجة? هم أهل العلم
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هــذا الــسؤال : عليــه الــسلف الــصالح مــن املــنهج الــسليم, فكــام قلــتم يعنــي
  . تضاعيف اجلواب عن السؤال األول يف تقدم جوابه

ذي يملـــك مـــن الـــ: ً شـــيخنا تعقيبـــا عـــىل كلمــتكم حيـــث قلـــتم:مــداخل آخـــر
ًإقامــة احلجــة عــىل مــن جيــب إقامــة احلجــة عليــه ليــؤوب إىل احلــق? دائــام 

  :نذكر لكم كلمة لطيفة كنتم تقولوهنا وأطلقتموها منذ عقود
ًعامل عامـل, وعامـل عـامل, وقـد جـرى قياسـا عـىل ذلـك : العلامء قسامن

حيــث أصــبحت كلمـــة العــامل اآلن اســتبدلت بكلمـــة أخــرى وجــرى ذكرهـــا 
  . شيخ: كثريين حيث صاروا يقولونعىل ألسنة ال

  آخر الزمان يف  وكثر الشيوخ:الشيخ
ًأيضا قياسا عىل تلك الكلمة, ونسجا عىل مـن منواهلـا:  فأقول:مداخلة ً ً :

  . شيخ عامل, وعامل شيخ: هناك الشيوخ قسامن
 احلقيقــة هبــذه املناســبة أنــا أريــد أن أذكــر إخواننــا أن ال يــستعملوا :الــشيخ

ًأن ينبهوا أهاليهم أهنـم ال ينـادون رب البيـت مـثال الـذي : هذه الكلمة يعني
أبـو .. أبـو فـالن: ًهو طالب علم مثال الشيخ فالن, وإنـام بـدل االسـم الكنيـة

أبـــو زيـــد أبـــو إىل .. أبـــو عبـــد اهللا.. أبـــو عبـــد الـــرمحن.. أبـــو حممـــد.. أمحـــد
 تبهـدلت: احلقيقـة بـالتعبري الـسوري هـذه الكلمـة يف آخره, أما الشيخ فالن

  . نزلت قيمتها: يعني
  . سبحان اهللا ككلمة العامل
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ً هنــــا شــــيخنا أيــــضا مــــا دام ذكرنــــا هــــذه املــــسألة, لقينــــي بــــاألمس :مداخلــــة
: القريـــب بعـــض اإلخـــوة كنـــت داخـــل الـــسوق فجـــاؤوا مـــرسعني إيل وقـــالوا

: كم? قالءأسأل اهللا أن يعيننا عىل النجدة ما ورا: أنجدنا أنجدك اهللا, قلت
ن, وهنــاك إخــوة لنــا مــن تالميــذ فــالن وقبــل أن ينقــسم نحــن مــن تالميــذ فــال

  . ًالتالمذة إىل شيخني كنا نحب بعضنا بعضا
  .  اهللا أكرب:الشيخ
  . ً واآلن صار يكره بعضنا بعضا:مداخلة
  .  أعوذ باهللا:الشيخ
 أي نعم, وحدثت يعني منافرة قلبية حتى أن الواحـد منـا صـار ال :مداخلة

  . الشيخان: ذلك مها  يفحيب أن يلقى أخاه, والسبب
  .  نعم:الشيخ
 فالن وفـالن, ولـذلك نرجـوك أنـك تتـدارك األمـر بيـنهام لعـل اهللا :مداخلة

  . يصلح بينهام عىل يديك
  .  اهللا املستعان, اهللا املستعان:الشيخ
  .  واألمر يزداد نسأل اهللا العافية بسبب اهلوى نسأل اهللا العافية:مداخلة
  ...... هذا الداء العضال:الشيخ
  .  نعم واهللا:مداخلة

  )٠٠: ٣٩: ٥٨/ ٨٢٠" (اهلدى والنور"
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z١٠١x ؟אא 

قلــتم إنــه ال جيــوز تــضليل أتبــاع الفــرق اإلســالمية كاملعتزلــة واألشــاعرة والــشيعة :ســؤال
 ًفضال عن تكفريهم, فام هو الدليل عىل ذلك, ومتى يكفر هؤالء?

 الكالم, أنا أقول ال نكفرهم, أما أن نضللهم,  ال, أنا ما أقول هذا:الشيخ
فكل من ضل سواء السبيل فهو ضال, شئنا أم أبينا, أنا أقول الفرق الـضالة 
ًطبعا ألنه الفرقة الناجية واحدة بنص احلديث املعروف, لكننا نتـورع عـن 

تكفــري مجاعــة بــالكوم, كــام يقولــون إنــه الفرقــة : ًاملبــادرة إىل التكفــري, أوال
ًية كافرة, وقد يكون فيهم أشـخاص مـثال يريـدون معرفـة احلـق, لكـن الفالن

ال سبيل له إليهم, فنحن ما ننكر أن نقول إهنـم مـن الفـرق الـضالة, لكننـا ال 
نكفــــرهم, فنفــــرق بــــني التــــضليل وبــــني التكفــــري, ولــــيس كــــام قــــال الــــسائل, 
 ال ونــسب إلينــا أو إىل غرينــا مــا أدري, فــإن كــان يعنينــا فــنحن ال نقــول بأننــا

نضلل, وإال صارت القـضية فلتانـة ال حـدود هلـا, نحـن نـضلل كـل مـن حـاد 
عــن الكتــاب والــسنة, حتــى ممــن ينتمــي إىل الــسنة, لكننــا ال نكفــر, هــذا هــو 

  .اجلواب
  . كل واحد ضالله بقدر بعده عن الكتاب والسنة:مداخلة
  .نعم :الشيخ

   )٠٠ :٥٧ :٠٢/ ٧٩( )٠٠ :٥٢ :٧٩/٠٤ (" اهلدى والنور"
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z١٠٢x אא
אא 

 ?..ما ضابط كفر املتأول الذي يقول أو يفعل فعل الكافر أو قوله: سؤال
القلــوب, علــامء  يف  الــضابط بــني البــرش مفقــود, لكــن اهللا يعلــم مــا:الــشيخ

 ال الـــــسلف كـــــام تعلمـــــون يـــــضللون املرجئـــــة ويـــــضللون املعتزلـــــة لكـــــنهم
صــحة هــذه الروايــة مــن حيــث الــسند; ألنــه مل يــتح يل ] انقطــاع[يكفــروهنم 

أنــه لــيس كــل : ًالوقــوف عــىل الــسند لكــن املعنــى هــو معنــى صــحيح بمعنــى
الكفر وقع الكفر عليه ألننا نعلـم املؤاخـذة هـو كـاإليامن فمـن  يف من وقع

إليامنـــه ومـــن كفـــر دون قـــصد للكفـــر فـــال ] قيمـــة[آمـــن هكـــذا دون قـــصد ال 
وهنــاك .. كــم بكفــره, إنــام األعــامل بالنيــات وإنــام لكــل امــرئ مــا نــوىحي

ًاألحاديــث كثــرية وكثــرية جــدا ومنهــا ممــا لــه صــلة ممــا نقلــت آنفــا عــنهم مــن  ً
مــا هــو ! أن مــن فعــل فعــل الكفــار فهــو كــافر, ســبحان اهللا: الغلــو مــن قــوهلم

زم الــدليل? ســيعودون إىل الــدعوة التــي ال أصــل هلــا وهــي أن اإليــامن يــستل
كـل  يف ًاإليـامن الكامـل يـستلزم العمـل لكـن الكـامل لـيس رشطـا: نحـن نقـول.. العمل
فمـن تلـك ; النـار يف  حتى ولـو كـان ذرة تنجيـه مـن اخللـود يـوم القيامـةإيامن

األقوال واألحاديث التـي تبطـل دعـواهم احلـديث الـذي رواه اإلمـام أمحـد 
جرة ذات أنـواط يف مـسري لـه مـروا بـش ص أن النبـي«: والرتمذي وغريمهـا

اجعــــل لنــــا ذات أنــــواط كــــام هلــــم ذات أنــــواط, فقــــال عليــــه : فقــــال بعــــضهم
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اهللا أكرب هذه السنن لقد قلتم كام قال قوم موسى ملوسى : الصالة والسالم
﴿òflèčÛe@žáŽèÛ@bflà×@bĆèÛg@bfläÛ@ÝflÈžua﴾)١(»)١٣٨:األعراف( .  

ًر فعـال, وتعلمـون جمرد القول بكلمة الكفر ال تـستلزم أن قائلـه كـاف: ًإذا
Ğåč÷flàİŽß@ŽéŽjÜÓflë@flêŠ×c@žåflß@bÛg@@@@﴿: قــصة عــامر بــن يــارس ونــزول قولــه تعــاىل

æbfl¹⁄bči﴾)كـذلك ذلـك الرجـل الـذي أرشت إىل حديثـه آنفـا حيـث )١٠٦:النحل ً
ًمل يعمـل خـريا قـط, كـان فـيمن قـبلكم رجـل مل يعمـل خـريا : حديثـه يف جاء ً

! أي أب كنـــت لكـــم?:  بنيـــه حولـــه فقـــال لـــهقـــط فلـــام حـــرضته الوفـــاة مجـــع
ًلــئن قـدر اهللا عـيل ليعـذبني عــذابا شـديدا فـإذا أنـا مــت : خـري أب, قـال: قـالوا ً

البحـــر فلـــام مـــات  يف الـــريح ونـــصفي يف فحرقـــوين بالنـــار ثـــم ذروا نـــصفي
ًفعلــوا ونفــذوا وصــيته, فقــال اهللا عــز وجــل لذراتــه كــوين فالنــا فكــان فالنــا,  ً

خــشيتك, : مــا محلــك عــىل مــا فعلــت? قــال!  عبــديأي: قــال اهللا عــز وجــل
  .اذهب فقد غفرت لك: قال

ًلــيس كفــرا; ألنــه مل يقــصد .. الكفــر ال يغتفــر بــنص اآليــة.. ًلــو كــان كفــرا
هــذا مــن أدلــة ضــالل هــؤالء وأهنــم يتبعــون مــا تــشابه منــه ابتغــاء : ًالكفــر, إذا

  .الفتنة وابتغاء تأوليه, نعم
ًقتلــه الرتكابــه حمرمــا مــا أو أو إىل بص هــل يلــزم مــا أمــر النبــي:مداخلــة

  ..آخره بأنه قد استحله فأمر بقتله
   كيف?:الشيخ

                                                 
 ).٢١٨٠رقم( صحيح الرتمذي )١(
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  ..ًبقتل فالن قد اقرتف ذنباص إذا أمر النبي:مداخلة
  .. اهللا أكرب:الشيخ
  .ً فيكون هبذا االستحالل كافراً هل يكون بمجرد اقرتافه مستحال:مداخلة
  زنـت وقـال عليـه الـسالم ًمـن كـذباهتم أيـضا وحـديث التـي ...  هذا:الشيخ
 مـع أنـه )١(»لقد تابت توبة لو قسمت عىل أهل املدينة لوسعتهم«: يف حقها

  .أقام احلد عليها
  . نعم:مداخلة
ً فهـــذا مـــن أكـــاذيبهم أيـــضا, ومـــن إعراضـــهم لكثـــري مـــن النـــصوص :الـــشيخ

التي ختالف أهوائهم, ولذلك فام أرى فائدة كبرية من ذكر شبهات هـؤالء 
  ..ا باب ال ينتهيالضالل ألن هذ
  ...ًيذكرون حديثا شيخنا: عيل حسن

  .. تفضل:الشيخ
لقيـت عمـي أبـا بـردة بـن نيـار مـع لـواء «:  عن الرباء بن عازب قـال:مداخلة

أن أذهــــب إىل رجــــل صأمــــرين النبــــي: أيــــن ذاهــــب? قــــال! أي عــــم: قلــــت
  ..» تزوج بامرأة أبيه فأقتله

  !ما فيه هذا?!  طيب:الشيخ
بقتله الرتكابه هذا ص دليل عىل أن من أمر النبي أن هذا النص:مداخلة

  ..املحظور لزم من هذا أنه استحل ذلك
                                                 

 ).٤٥٢٨رقم( مسلم )١(
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  فهمت ما الدليل عىل هذا?!  يا أخي:الشيخ
  . أنه تزوج, وهذا استحالل:مداخلة
  ًالذي يقتل النفس املؤمنة أليس استحالال?..  يا أخي ما اختلفنا:الشيخ
  . نعم:مداخلة
  فهل هو كافر?!  طيب:الشيخ
  . ليس بكافر:مداخلة
 مـا الفـرق بـني الكفـر: ً ما الفـرق بـني هـذا وذاك, كـام قلـت لـك آنفـا:الشيخ

ممكـن اإلنـسان أن : يعنـي... قـالوا... ما الفرق?.. عمل يف عمل وكفريف 
النــصارى يمكــن تعرفــون .. نــصوص الكتــاب والــسنة يف يــضع احــتامالت

 يمكن وضع األهواء ال.. وعىل كفرهم.. حيتجون ببعض نصوص القرآن
ًحدود هلا إال أن نتبع السلف الصالح متاما, وهذا هـو احلكـم الفـصل بيننـا 
ًوبيــــنهم وإال ســــيأتونك بكــــل دليــــل ويــــضعون لــــه تــــأويال حتــــى يتطــــابق مــــع 

  ..هذا باب ال ينتهي: أهوائهم; ولذلك قلت لك
  .. كأن شيخنا يقصد أنه أفراد الشبهات ال تنتهي:عيل حسن

  . ال تنتهي:الشيخ
كــل الكــالم الــيل اتفــضلت بــه يــدل : أصــول كاملــة يعنــي..  أصــل:لــةمداخ

  ..االستدالل يف عىل قضية حتريف
  .. هذا هو:الشيخ
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  .. هل من تأول عن تقصري ومل يقصد قلنا بأنه ال يكفر:مداخلة
  . بىل ولكنه يؤاخذ:الشيخ
  . يؤاخذ لكنه ال يكفر:مداخلة
  . نعم:الشيخ

كفــــر هــــذا أظنــــه الــــذي ال يعــــذر  اجلاهــــل الــــذي يقــــصد بجهلــــه ال:مداخلــــة
  !بجهله أليس كذلك?

   يقصد الكفر?:الشيخ
  ? اجلاهل الذي قصد بجهله إرادة الكفر هذا أظنه ال يعذر بجهله:مداخلة
الكفــر الــذي  يف  نعــم, لكــن ظنــك ســابق ألوانــه إال بعــد أن تتأمــل:الــشيخ

  ًقصده هذا اجلاهل, هل هو يعلم أنه كفر رشعا?
  .. يعلم نعم:مداخلة

ٍ هه, هبذا القيد ممكن, أما بدون قيد ما يكفر, وحينئذ ال فرق بينه :شيخال
ٍحينئــذ يكــون ســؤالك وال مؤاخــذة شــكيل حمــض; ألنــه إن : يعنــي.. وبــني

ًكــان يعلــم أن هــذا الكفــر كفــر رشعــا يعلــم فهــو والعــامل ســواء, ولــذلك أنــا 
خشيت أن تطلـق عليـه الكفـر وهـو جيهـل مـع أنـه قاصـد الكفـر لكنـه جيهـل 

ٍه كفر رشعا فحينئذ نقـولأن ًأن هـذا ال يكفـر, لكـن إذا كـان عاملـا فـال فـرق : ً
ًإذا بينـــه وقـــد وصـــفته بأنـــه جاهـــل وبـــني غـــريه وقـــد وصـــفته بأنـــه عـــامل; ألنـــه 

ًمعرفة أن هذا الكفر هو كفر رشعا; فإذا ال عذر هلذا يف اشرتك كالمها ً.  
   )٠٠: ٣٨: ٥٥/ ٨٣٠("اهلدى والنور"
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z١٠٣x א؟ 
َّاملؤولة الذين يؤولون متى يكفر الشخص?: السائل َ ُ 
 ال يكفــر املــسلم مــا دام مل يظهــر منــه املعانــدة للنــصوص, وإنــام :الــشيخ

عنــده وجــه نظــر هــو خمطــئ عنــدنا بــال شــك, لكنــه مل يتبــني لنــا أنــه تبــني لــه 
احلــــق ثــــم جحــــده كــــام هــــي طبيعــــة الكفــــار الــــذين كفــــروا بــــالقرآن الكــــريم 

bflèžnfläÔžîflnžaflë@bflèči@aëŽ†flzfluflë@@﴿ني عـــــنهم بقولـــــه وأخربنـــــا رب العـــــامل
žáŽèŽÐžãc﴾)الـذي يـستيقن احلـق ثـم حييـد عنـه فهـو الكـافر, أمـا الـذي ) ١٤:النمل

يتبني لنا أنه تبني له احلق فنحن نضلله نبني انه ضـل سـواء الـسبيل, لكـن مـا 
  .نكفره وال نخرجه عن دائرة اإلسالم

  )٠٠: ٤٢: ٠٧/ ٥٨٢(" اهلدى والنور"
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z١٠٤x א
אא؟א؟ 

 ]: قال اإلمام[
أن كالم اهللا عـز  يف ال شك أن اإلباضية وكل من دان برأهيم وبعقيدهتم

وجــل خملــوق, ومــن ذلــك هــذا القــرآن املعجــز خملــوق, وكــذلك مــن نفــى 
لعـاملني يــوم ال ينفـع مـال وال بنــون إال مـن أتــى إنكـار رؤيـة املــؤمنني لـرب ا

اهللا بقلب سليم, ال شك أن هؤالء املنكرين لكـون القـرآن كـالم اهللا حقيقـة 
ًولــيس خملوقــا, وأن اهللا عــز وجــل يمــتن عــىل عبــاده املــؤمنني فيــتجىل هلــم 
يوم القيامة, ويوم يدخل املسلمون اجلنة, هـذا اإلنكـار فيـه ضـالل واضـح 

مــن تبينــت لــه : هــذا الــضالل كفــر ردة عــن الــدين أو ال, نقــولًجــدا, وأمــا أن 
 يف احلجــة ثــم أنكرهــا فهــو كــافر مرتــد عــن دينــه, لكــن مــن أنكــر ذلــك فهــو

ضــالل, ونحــن ال هيمنــا أن نقــول فــالن مــن النــاس أو الطائفــة الفالنيــة مــن 
ّالنــاس هــم كفــار, حــسبنا أن نقــول هــم ضــالل; ألن املقــصود هــدايتهم وأن 

  .. ىل خطأ وعىل ضالل حتى يعودوا إىل الصوابيعرفوا أهنم ع
  )٠٠:٤٩:٣٣/ ٣١٠"(اهلدى والنور"
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z١٠٥x ؟אא 
كتاب السنة لعبداهللا بن أمحد  يف أيب حنيفة رمحه اهللا يف شيخ ما تقول فيام ورد: مداخلة

وأشــياء كثـرية مــن هــذا بإسـناد صــحيح يــروي عـن أبيــه أن أبــا حنيفـة اســتتيب مــن الكفـر مــرتني, 
 القبيل?

مطلقة, مل يذكر فيها نوع الكفر الذي اسـتتيب ..  هذه كلمة مبهمة:الشيخ
ًمنه, فقد يكون كفرا بإمجاع األمة وهذا مستحيل بالنسبة أليب حنيفة, وقد 
ًيكون كفرا بالنسبة للبعض دون البعض, ولذلك فنسبة هذا النص املطلـق 

ًكفر الــذي هــو يــساوي الــردة, نحــن نعلــم مــثال ز اهتــام أيب حنيفــة بــالِّال جيــو
بعــض الروايــات أنــه كــان يقــول بخلــق القــرآن, فخلــق  يف أنــه قــد روي عنــه

القرآن صحيح أنه ضاللة وأنـه مـذهب املعتزلـة ومـذهب اخلـوارج, ولكـن 
ذلــك ال يعنــي أنــه يكفــر وخيــرج مــن امللــة, فــإذا صــح الــسند عــن إمــام بــام 

... عن فيه فنحن ال نطعن باإلمام أمحديثلب أحد العلامء املشهورين ويط
كام يقول متعصبة احلنفية, أن هذا من بـاب الطعـن بمعـارصة املعـارص لـه, 
ا, ثــم أن أبــا  ــوإنــام نقــول أن هــذا الكفــر مل نعــرف مــا نوعيتــه كــام ذكــرت آنف ً

اجلـــــرح ال جمـــــال ألحـــــد أن يتجـــــرد عـــــن العـــــصبية ...حنيفـــــة رمحـــــه اهللا يف
طــاعنني فيــه بحجــة أن أبــا حنيفــة إمــام مــن أئمــة املذهبيــة أن يــرد كــل أقــوال ال

املــسلمني, ومــن األئمــة األربعــة املتبعــني, ال شــك أنــه كــذلك هــو مــن أئمــة 
كــل إمــام كــل اخلــصال املميــزة لــه  يف ولكــن لــيس مــن الــرضوري أن يتــوفر

ًعــــىل غــــريه, فــــأبو حنيفــــة متميــــز متيــــزا ال ننــــاقش فيــــه أحــــد وفقهــــه وفهمــــه 
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بعض ذلك يشء من االعتامد  يف , وإن كان لهواستنباطه لألحكام الفقهية
  .ًوالرأي, وهذا من املآخذ عليه أيضا, لكن ذلك ال يعني أن نحكم بكفره

  )٠٠:٤١:٣١/ب٣٢"(رحلة النور"
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z١٠٦x אא 
 بلدنا, بامذا تنصحنا? يف الصوفية حديثة عهد: السؤال
لمني, املـــــسلمني ً الـــــصوفية فيهـــــا خـــــالف قـــــديم جـــــدا بـــــني املـــــس:الـــــشيخ

ًناه آنفا, واحلقيقة أن هلذا االسـم التـصوف والـذين حباملعنى العام كام رش
ينتمــــون إليــــه الــــصوفية أو املتــــصوفة معــــاين كثــــرية وخمتلفــــة, نحــــن نعلــــم 
: ملخالطتنا لكثـري مـن هـؤالء, أهنـم حيـنام تقـام علـيهم احلجـة فهـم يقولـون

, صا رســـول اهللا التـــصوف لـــيس إال التمـــسك بـــاألخالق التـــي كـــان عليهـــ
اآلخرة, هكذا يقولون حينام تقوم  يف الدنيا والرغبة يف الزهد: ًومنها مثال

علـــيهم احلجـــة, وحينئـــذ نحـــن نقـــول إن كـــان التـــصوف هـــو هـــذا بـــزعمكم, 
ًفيبقى اخلالف بيننا وبيـنكم لفظيـا, ارفعـوا كلمـة التـصوف; ألهنـا أصـبحت 

ًمـــا ذكرنـــا عـــنهم آنفــــا ًكلمـــة هلـــا معـــاين كثـــرية وكثـــرية جــــدا, بعـــضها ومنهـــا 
الدنيا واإلقبال عـىل اآلخـرة, لـيس  يف التمسك باألخالق الكريمة والزهد

املراد منه عىل هـذا األمـر  يف هناك رضورة أن نطلق هذا االسم املشكوك
الــدنيا  يف املتفــق عليــه مــن التمــسك بــأخالق الرســول عليــه الــسالم والزهــد

وم التـــصوف معــــاين أبعــــد واإلقبـــال عــــىل اآلخـــرة, لكــــن احلقيقـــة أن ملفهــــ
بكثري عن هذا املعنى الصحيح, ثم هذا البعد تارة خيرج صاحبه من دائرة 
اإلسالم, وتارة يلحقه بفرقة من الفـرق الـضالة, أمـا احلالـة األوىل فأولئـك 
هـــم الـــذين يؤمنـــون بـــام يعـــرف عنـــد أهـــل العلـــم بعقيـــدة الوحـــدة, أو وحـــدة 
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 تعنــي − هنــا إحلــاد بعينــه–نــي الوجــود بــالتعبري األوضــح, وحــدة الوجــود تع
  :ال يشء إال املادة, حيث يقول قائلهم: الطبيعة بتعبري علامء الطبيعة, أي

  .كل ما تراه بعينك فهو اهللا
  !فهي املادة, كل ما تراه بعينك فهو اهللا: ًإذا

  : ويقول آخر
  كنيسة يف وما اهللا إال راهب  وما الكلب واخلنزير إال إهلنا

  :ويقول ثالث
  فليت شعري من املكلف?   والرب عبدالعبد رب

  أو قلت رب أنى يكلف?  إن قلت عبد فذاك نفي
  :والرابع يقول

  ما عبدوا إال الواحد القهار          ملا عبد املجوس النار 
كتــــبهم التــــي يتربكــــون هبــــا, فمثــــل هــــذه  يف هــــذه كلهــــا عبــــارات مــــسطرة

 مــن عقيــدة العقيــدة ختــرج صــاحبها مــن دائــرة اإلســالم; ألهنــا عقيــدة أكفــر
إنـام كفـر : اليهود والنصارى, وهذا يذكرين بقول أحـد غالهتـم, حيـث قـال

العزيــــــر, أمــــــا النــــــصارى  يف اليهــــــود والنــــــصارى; ألن اليهــــــود حــــــرصوا اهللا
فقد : هم, قال: اآلب واالبن والروح القدس, أما نحن أي يف فحرصوا اهللا

 كـام كل يش, ولذلك فمن ذكرهم لـيس ذكـرهم ذكـر املـسلمني يف عممناه
 ويقولــوا. هــو هــو:  ذكــرهم» أفــضل الــذكر ال إلــه إال اهللا«: قــال عليــه الــسالم

سـوريا,  يف بعض العبارات التي مع األسف تلقفهـا بعـض العامـة عنـدنايف 
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 يف ماذا يعني بـام. غريه يف ما: ًجتد الواحد جالسا يريد أن يذكر اهللا فيقول
  .خالق وهناك خملوق يف غريه?

ألفــــاظ بعــــض النــــاس, لكــــنهم ال  يف وجــــود تلــــتفهــــذه عقيــــدة وحــــدة ال
اهللا : ًينتبهـــون إىل ضـــالهلا, ومثلهـــا متامـــا قـــول كثـــري مـــن اخلاصـــة والعامـــة

عقيدة وحدة الوجود, .. كل مكان, يف كل الوجود, اهللا موجود يف موجود
 آخــر الزمــان, اهللا موجــود يف لكنهــا مــع ذلــك عقيــدة األشــاعرة واملاتريديــة

 اهللا موجــود هنـــا, مــا هــو املوجـــود? زيــد وبكـــر كــل مكــان, هـــذا مكــان,يف 
  !إىل آخره, اهللا هنا?.. وعمرو ومادة وحيطان وهواء

﴿ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa﴾)هذه عقيدة السلف الصالح)٥:طه ,.  
  .فهذا النوع من التصوف هو أكفر الكفر الذي وجد عىل وجه األرض

عــــــام كــــــان عليــــــه ســــــلوكه  يف هنــــــاك نــــــوع دونــــــه وهــــــو الــــــذي انحــــــرف
: من حتميل النفس ما ال تطيق, باسم تربيتها, وهنا نحن نقولصالرسول

ًلسنا نحن بصفتنا مـسلمني, لـسنا بحاجـة أبـدا إىل وسـيلة نتلقاهـا مـن طريـق 
, لنـريب هبــا أنفـسنا, كيـف ويف احلــديث الـذي أخرجــه صغـري طريـق نبينــا 
ن عبـــد اهللا غـــريه مـــن حـــديث جـــابر بـــ يف املـــسند, وغـــريه يف اإلمـــام أمحـــد

يــد عمــر  يف رأى ذات يــومصأن النبــي«األنــصاري ريض اهللا تعــاىل عنــه, 
هــذه صــحيفة : مــا هــذا يــا عمــر? قــال: بــن اخلطــاب صــحيفة يقــرأ فيهــا, قــال

! يــا ابــن اخلطــاب: كتبهــا يل رجــل مــن اليهــود, فقــال عليــه الــصالة والــسالم
! بيـدهوالذي نفس حممـد ! أمتهوكون أنتم كام هتوكت اليهود والنصارى?

  .» ًلو كان موسى حيا ما وسعه إال اتباعي
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إذا كان موسى كليم اهللا والذي أنزل اهللا عليه التوراة مبارشة لو كان : ًإذا
  .صمل يسعه أن يتبع توراته, بل ال يسعه إال أن يتبع نبينا صأدرك النبي

كيف بنا نحن اليوم باسم اإلسالم الصويف نريب أنفسنا عىل طريقة : ًإذا
مل عليها بزعم هتذيب النفس األمارة بالسوء بالتشديد عليها, هلـم من احل

بعــض القــرون األوىل  يف ًقـصص عجيبــة وغريبــة جــدا, كــان أحــدهم, وهــذا
عهــــد الــــشعراين, ومــــا أدراك مــــا  يف املــــشهود هلــــا باخلرييــــة, أمــــا فــــيام بعــــد

العهــود األوىل حيــث بــدأ التــصوف  يف الــشعراين فحــدث وال حــرج, لكــن
هنــر دجلــة أو  يف ان فــيهم مــن يلــبس أغلــظ الثيــاب, ثــم يــنغمسيــذر قرنــه, كــ
اليوم البارد الشديد الربودة, ثـم يـصعد فيقـف عـىل سـطح  يف طالء الفرات

  .ًهتذيبا للنفس: الدار, تلفحه الرياح الباردة, ما هذا? قال
الــــذي قــــال بحــــق, ونحــــن صًهــــذا لــــيس هتــــذيبا, هــــذا تعــــذيب, والنبــــي

مـــا «: حياتنـــا العلميـــة اإلســـالمية اليـــوميف  بحاجـــة لنعـــرف أثـــر هـــذه الكلمـــة
ًتركــت شــيئا يقــربكم إىل اهللا إال وأمــرتكم بــه, ومــا تركــت شــيئا يبعــدكم عــن  ً

صحيحي  يف  ومن ذلك حديثان )١(»اهللا ويقربكم إىل النار إال وهنيتكم عنه
البخــاري ومــسلم أحــدمها مــن حــديث أنــس بــن مالــك ريض اهللا تعــاىل عنــه 

فلــم جيــدوه, وســألوا أهلــه عــن عبادتــه, عــن صيجــاء رهــط إىل النبــ: قــال
النهــــار, وقربانــــه للنــــساء, فتحــــدثن بــــام يعلمــــن  يف الليــــل وقيامــــه يف قيامــــه
. إنه عليه السالم يـصوم ويفطـر, ويقـوم الليـل وينـام, ويتـزوج النـساء: وقلن

وجـــدوا عبـــادة الرســـول عليـــه : فلـــام ســـمعوا ذلـــك تقالوهـــا, أي: قـــال أنـــس
                                                 

 ).٦/٢/٨٦٥( الصحيحة )١(
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الزم أن ! ينــام الليــل?صنوا يتــصورون رســول اهللالــسالم قليلــة; ألهنــم كــا
ال بــد أن يفطــر الــدهر كلــه, كــذلك يتــزوج ! كــذلك يفطــر?. يقــوم الليــل كلــه

كيــــف . ضــــاع العلــــم بــــني أفخــــاذ النــــساء: وبعــــض النــــاس يقولــــون! النــــساء?
الرســـول يتـــزوج أربـــع, يتـــزوج تـــسعة وزيـــادة, فوجـــدوا عبادتـــه عـــن الكـــالم 

هذا رسول اهللا قد غفر اهللا له ما تقدم :  قالواقليلة, لكن رجعوا إىل أنفسهم
  .من ذنبه وما تأخر

احلقيقة هـذا الكـالم خيـرج مـن أنـاس أفهـم مـن بعيـد أهنـم كـانوا حـديثي 
 يف عهد باإلسالم, ألنه ليس من املمكـن مـن إنـسان فهـم نبيـه عليـه الـسالم

م? ملـاذا يتـزوج الرسـول, وملـاذا ينـا: كامله السامي الـذي ال مثـل لـه, يقـول
ال ينبغـي أن يقـال هـذا . وملاذا يفطر? اهللا غفر لـه, مـاذا يريـد أكثـر مـن هكـذا

  .الكالم, لكن هكذا وقع
هـــذا رســـول اهللا قـــد غفـــر اهللا لـــه مـــا : املهـــم, فرجعـــوا إىل أنفـــسهم, قـــالوا

  .تقدم من ذنبه وما تأخر
  .نحن ال بد أن نكد ونتعب ونتعبد هللا حتى يغفر لنا اهللا: ًإذا

  زعمهم?يف  ما هو السبيل
  .ًأما أنا فأصوم الدهر ال أفطر أبدا: قال أحدهم
  .أما أنا فأقوم الليل وال أنام: قال اآلخر

  .أما أنا فال أتزوج النساء: وقال الثالث
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وانـــرصفوا, بعـــد قليـــل جـــاء الرســـول عليـــه الـــسالم فـــأخرب اخلـــرب, خطـــب 
ا مــا بــال أقــوام يقولــون كــذا وكــذا وكــذا, أمــ«: خطبــة وجيــزة فقــالصالنبــي

إين أتقــــاكم هللا وأخــــشاكم هللا, أمــــا أين أصــــوم وأفطــــر, وأقــــوم الليــــل وأنــــام, 
  .)١(»وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

 فهــــؤالء الــــصوفية » فمــــن رغــــب عــــن ســــنتي فلــــيس منــــي«: هنــــا الــــشاهد
ًالــصاحلني قــديام ال أعنــي عــن مجاعــة الــشعراين وأمثالــه ووحــدة الوجــود, 

, فجــــاءوا بأســــاليب بوذيــــة هنديــــة صلنبــــي ال, هــــؤالء حــــادوا عــــن هــــدي ا
اإلســـالم  يف قديمـــة, توارثوهـــا, ولعلهـــم كـــانوا مـــن األعـــاجم الـــذين دخلـــوا

وملــا يفقهــوا اإلســالم بعــد, فجــاءوا بطريقــة تعــذيب الــنفس بــزعم تــصفيتها, 
  .» فمن رغب عن سنتي فليس مني«: يقولصوهذا هو نبيكم

ابه حيــنام بلغــه عــن بعــض أصــح يف ثــم إنــه عليــه الــسالم طبــق هــذا الــنهج
عبد اهللا بن عمر بن العاص صحايب ابن صحايب ريض اهللا عنهام, بلغه أن 

ً, فدخل عليها يوما فسأهلا عـن زوجهـا, فقالـت )٢(أباه زوجه بفتاة من قريش
ًما به من بأس إال أنه مل يطأ لنا بعد فراشا, إنـه قـائم الليـل صـائم النهـار, : له
فقال ص عىل عمر وشكا ابنه إىل نبيهفصعب األمر. تزوج وما تزوج: أي

بلغنـي عنـك أنـك تقـوم الليـل وتـصوم ! يـا عبـد اهللا: له عليه الصالة والسالم
وهنا احلديث فيه ! قد كان ذلك يا رسول اهللا: النهار وال تقرب النساء, قال

ًوضع له منهجا ليتعبد اهللا فيـه وجيمـع صإن النبي: طول وأخترصه فأقول
                                                 

 ).٣٤٦٩رقم(ومسلم ) ٤٧٧٦رقم( البخري )١(
 ).٤٧٦٥رقم( البخاري )٢(
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حق اجلسم وحق الـنفس مـن جهـة, وحـق الـروح مـن كام يقولون اليوم بني 
  العبـــــــــــادة, فقـــــــــــال وقـــــــــــد كـــــــــــان يقـــــــــــوم الليـــــــــــل كلـــــــــــه : جهـــــــــــة أخـــــــــــرى, أي

هنايــــة  يف خيـــتم القـــرآن, ويــــصوم الـــدهر, قــــال بالنـــسبة لقـــراءة القــــرآن هـــذا
 ثالث ليال, فمـن قـرأ القـرآن يف اقرأ القرآن: املطاف, والقصة طويلة, قال

  .ث مل يفقهأق ل من ثاليف 
صم من كل شهر ثالث أيام, : أول األمر يف يتعلق بالصيام قال لهوفيام 

يا رسـول : واحلسنة بعرشة أمثاهلا, فكأهنام صمت الشهر كله, فكان يقول
إين شـــاب إن يب قـــوة, إننـــي أســـتطيع أكثـــر مـــن ذلـــك, وتالحظـــون هنـــا ! اهللا

مقتبل العمر زوجه أبوه بفتـاة  يف الفرق بني ذاك اجليل وجيلنا اليوم, شاب
إىل آخـره, وعنـدما .. من قريش يعرض عنها ويقـوم الليـل ويـصوم النهـار و

أنا شاب, أنا ! يا رسول اهللا: هون عىل نفسك يقول لهصيقول له الرسول
 قــوي, أنــا أســتطيع أكثــر مــن ذلــك, اليــوم عــىل العكــس مــن ذلــك ينــشأ شــاب

ًطاعـــة اهللا جتـــد الـــصادين مـــن حولـــه القريـــب والبعيـــد, أوال األب وثانيـــايف  ً 
ًمــا زلــت شــابا تعبــد فــيام بعــد, انظــر الفــرق بــني ذاك الزمــان : األم يقولــون لــه
  .وهذا الزمان

ًصم يوما وأفطر يوما, فإنه صـوم داود : هناية املطاف يف الشاهد قال له ً
إين أريد أفضل من ! يا رسول اهللا: عليه السالم, وكان ال يفر إذا القى, قال

  .ال أفضل من ذلك: ذلك, قال
  . الـــــــصوفية الزاهـــــــدة الزاعمـــــــة, خمالفـــــــة للكتـــــــاب والـــــــسنةفـــــــأين هـــــــذه

ًما كان مـن التـصوف مفـرسا بـام يوافـق الكتـاب والـسنة حقيقـة فحينئـذ : ًفإذا



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٤٢٩ 

ارفعوا هذا االسم ونبقى عىل الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح, وما 
  .خالفهام فنحن نرضب بذلك عرض احلائط

  )٠٠:٤٠:٢٩/ ٦٣٢"(اهلدى والنور"
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z١٠٧x ؟א 
أن املعتزلة ال يكفرون, فكيـف ذلـك وهـم يقولـون بخلـق .. ذكرتم: يقول السائل: سؤال

 قضية الكفر? يف القرآن وغريه من األمور العقدية املخالفة, فام هو الضابط
  . نعم, هذا سؤال مهم:اجلواب

ًقيقــة أن هنــاك شــيئا وســطااحل الكفــر أن  يف  ال يلــزم مــن وقــوع اإلنــسان:ً
الكفــر وقــع الكفــر عليــه, لكــن إذا  يف كفــر عليــه, لــيس كــل مــن وقــعيقــع ال

إنه كفر وارتد عن الدين فال بد من إقامـة احلجـة عليـه حتـى : أردنا أن نقول
انحرافــه  يف تــتجىل لــه احلقيقــة وتــزول عنــه الــشبهة التــي كانــت هــي الــسبب

  . الضالل املبني يف عن احلق الذي جاء به الرشع وخالفه فوقع
ب يـشمل كـل الفـرق اإلسـالمية التـي ال تـزال مـسلمة معنـا, ال هذا اجلـوا

  .ًتنكر شيئا من األحكام املتعلقة باإلسالم, يعني األحكام العملية
 كــام يقــول –ًفــام دام مــسلام ال ينكــر مــا هــو ثابــت مــن الــدين بالــرضورة 

بعـض  يف بعض األفكار أو يف  فهو مسلم ولو ضل سواء السبيل–الفقهاء 
 كـام قلنـا عـن املعتزلـة وغـريهم مـن اجلربيـة وأمثـاهلم –أنكر العقائد, فمن 

ًمــن املبتدعـــة قــديام وحـــديثا, حـــديثا اليــوم جربيـــة مـــا شــئت مـــن املـــسلمني  ً ً
فائدة, اإلنسان جمبور, وكلمة سائرة عىل األلسنة  يف ما: جربية, يقول لك

معرفتهــــــا, اإلنــــــسان مــــــسري وإال خمــــــري? ويــــــش  يف يمكــــــن كلكــــــم يــــــشرتك
  , أيش هو معنى مسري?يقولون? مسري



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٤٣١ 

  . جمبور:مداخلة
ًفإذا أمة يغلب عليها هذه العقيدة أن اإلنسان مـسري .  يعني جمبور:الشيخ

. مـا هــو خمــري مـش ممكــن أهنــا تـنهض, بــدها عــالج بـدها تــصحيح املفهــوم
جـــــو جـــــاهيل  يف ملـــــاذا? ألهنـــــم يعيـــــشون. ال: هـــــل نكفـــــر هـــــؤالء? نقـــــول

  . احلقيقة
أن اإلنــسان : ليــوم, كثــري مــنهم بيقــول لــكنرجــع للمعتزلــة املوجــودين ا

مـــش معقـــول أن اهللا يكتـــب عليـــه أنـــه شـــقي وبعـــدين أيـــش يعذبـــه, فـــأنكروا 
 )٥٣:القمـر (﴾ćŠİflnžŽß@čj×flë@čÌfl•@şÝ×flë@@@@﴿: الكتاب اإلهلي السابق, قال تعاىل

  .مسجل: يعني
﴿@bfläŞŠÏ@bflß@@@¿@@@đõžïfl‘@žåčß@člbflnčØÛa﴾)ا لـيس كـام تـسمعون  الكتاب هن)٣٨:األنعام

يتفاخروا ] أن[ًأحيانا من بعض الكتاب املعارصين يعني القرآن, ويريدون
عىل سائر األديان بباطل, واملسلمون ليسوا بحاجة إىل مثل هذا االفتخار 

  .أن القرآن كل يشء مذكور فيه: بالباطل حني يقولون
﴿bfläŞŠÏ@bflß@¿@đõžïfl‘@žåčß@člbflnčØÛa﴾)ــام تــاب هنــا هــو اللــوح  الك)٣٨:األنع

هــــذه اآليــــة هــــو اللــــوح املحفــــوظ ولــــيس القــــرآن  يف املحفــــوظ, الكتــــاب
  .الكريم

القـــرآن الكـــريم بـــشهادة أهـــل الـــسنة واجلامعـــة لـــيس فيـــه كـــل يشء ممـــا 
سـنة نبيـه, كـام  يف يتعلق بإصالح عبادة اإلنسان وسلوكه, وإنـام متـام ذلـك

رين لـن تـضلوا مـا تركت فـيكم أمـ«: احلديث الصحيح يف قال عليه السالم
  .»كتاب اهللا وسنتي, ولن يتفرقا حتى يردا عيل احلوض: إن متسكتم هبام
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إن القرآن فيه كـل يشء مـن : فإذا كانت السنة متممة للقرآن فكيف يقال
و, هــذه مبالغــة لــيس  واالخرتاعــات واالبتكــارات وعلــم الفلــك واجلغرافيــا

  .ًاإلسالم بحاجة إليها أبدا
﴿@bfläŞŠÏ@bflß@@@¿@a@@đõžïfl‘@žåčß@člbflnčØÛ﴾)اللـوح املحفـوظ, فالنـاس :  أي)٣٨:األنعام

ًاليــــوم ينكــــرون هــــذه الكتابــــة ويتومهــــون شــــيئا آخــــر وهــــو الــــذي وقــــع فيــــه 
أن القــدر اإلهلــي هــو العلــم اإلهلــي, بيــنام القــدر لــيس هــو العلــم : املعتزلــة

 يف اإلهلي كالكتابة, القدر مشتق من التقدير من تفصيل كل يشء ووضعه
ان الئق به, فالقـدر اإلهلـي هـو فعـل اإللـه عـز وجـل, لكـن حـسب العلـم مك

  .اإلهلي األزيل
 يف اللـــــوح املحفـــــوظ كـــــام جـــــاء يف كـــــذلك الكتابـــــة, كتـــــب كـــــل يشء

: ملا خلـق اهللا القلـم, أو أول مـا خلـق اهللا القلـم قـال لـه«: احلديث الصحيح
هـــذه  )١(»اكتـــب مـــا هـــو كـــائن إىل يـــوم القيامـــة: مـــا أكتـــب? قـــال: اكتـــب, قـــال

لـــيس : ًإذا. ال قـــدر, ال كتابـــة: عقيـــدة املـــسلمني كافـــة, إال املعتزلـــة يقولـــون
  .فقط إال العلم اإلهلي

دائــرة  يف احلقيقــة أهنــم حيــنام يؤمنــون بــالعلم اإلهلــي مــن جهــة جيعلهــم
 بعـــض –ً كـــام قلنـــا آنفـــا –اإلســـالم, لكـــن مـــن جهـــة خيرجـــون عـــن اإليـــامن 

  .لتسطري اإلهلي والكتابة اإلهليةاخلروج بإنكارهم التقدير اإلهلي وا

                                                 
 ).٢٠١٧رقم( صحيح اجلامع )١(
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ًأهنـــم مـــا اســـتفادوا شـــيئا مـــن تعطيـــل هـــذه :  لكـــن مـــن عجائـــب عقـــوهلم
النصوص التي قصدوا هبذا التعطيل ختليص مجاهري اجلربيني من اجلـرب, 
ًما استفادوا شيئا, ملاذا? ألن الذي قدره اهللا وفق علمه وألن الذي كتبه اهللا 

  .ًرب ال يزال مالزما هلذا اإلنسان املخلوقًهو وفق علمه, فإذا بزعمهم اجل
أمل . إذا رفعنا اآلن من أذهاننا كام يريد املعتزلة ال كتابة وال قدر, طيب

ًعلــم اهللا أن فالنـــا مــن أهـــل النــار? مــثال يف يــسبق أســـفل  يف أن إبلـــيس هــو: ً
  .علم اهللا يف الدرك من النار? نعم, سبق

ة هم يوردوهنا عىل أهل هل يستطيع أال يفعل ذلك? نفس الشبه. طيب
ًالسنة حينام يقولون بالقـدر ويقولـون بالكتابـة, الـشبهة واردة علـيهم أيـضا, 

  .العلم اإلهلي يف ألن الكتابة ال تزيد عىل أكثر مما
بال تشبيه, إنسان منا عنده فكرة أجى كتبها, الكتابـة هـذه مـا زادت عـىل 

بـــيشء جديـــد إال فكـــره ويف عقلـــه فهـــي تبقـــى هـــذا الفكـــر, فـــام أدت  يف مـــا
  .خمه يف ملاذا يكتب أحدنا اآلن? ليبني للناس احلقيقة التي
علمــه فقــدر كــل يشء  يف بــال تــشبيه, ربنــا عــز وجــل أراد أن يبــني مــا ســبق

  .وكتب كل يشء, وذلك لتأكيد أن اهللا عز وجل عىل كل يشء قدير
اجلواب إلبطـال شـبهة اجلـرب لـيس هـو بإنكـار الكتابـة والقـدر وإنـام : ًإذا

ًبــأن نالحــظ شــيئا واحــدا وهــو أن نــدرس طبيعــة هــذا اإلنــسان الــذي خلقــه : ً
:  العـاميأحسن تقويم, هل هو فعل املجبور? أو بالتعبري يف ربنا عز وجل

  هل هو ميرس ما هو خمري?
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ال يــصح أن نقــول كــام يقولــون, اإلنــسان مــسري مــا هــو خمــري, : اجلــواب
: ا هو مـسري, وإنـام نقـولاإلنسان خمري م: ًوال يصح العكس أيضا أن نقول

ًجمبورا, وتارة يكون خمريا خمتارا, فال نطلق ال : ًإنه تارة يكون مسريا أي ً ً
ًسلبا وال إجيابا, ال نقول كام تقول العامة مسري ما هو خمري, وال العكس : ً

ال, هـــو خمـــري مـــا هـــو مـــسري, ألن الواقـــع يـــشهد أن : العامـــة نقـــول يف نكايـــة
  .خمرياإلنسان تارة مسري وتارة 

ذلـك  يف أي يشء مـا صـدر منـه, لـوحظ يف بدليل حيـنام يكـون اإلنـسان
ًأنــه كــان جمبــورا, كــان مــسريا مــن الغــري وهــو رب العــاملني ومل يكــن خمــريا  ً ً

ملــاذا? ألنــه ثابــت . هــل عليــه مــسئولية عنــد اهللا تبــارك وتعــاىل? ال مــسئولية
ًكتابـــا وســـنة وعقـــال  قـــال اجلـــربي أن املـــسئولية واجلـــرب ال جيتمعـــان, كـــام: ً

ًاملقيت واصـفا ربـه عـز وجـل بـام ال يـصح أن نـصف بـه جبـارا ظاملـا مبـريا,  ً ً ً
  :ًاهللا واصفا عالقة العبد مع ربه يف قال

  إياك إياك أن تبتل باملاء  ًاليم مكتوفا ثم قال له  يف ألقاه
  . هكذا اإلنسان مع رب األنام? حاشا هللا عز وجل

  .)٢٩:الكهف(﴾Ï@flõbfl‘@žåflàÏžŠÐØflîÜÏ@flõbfl‘@žåflßflë@žåčßžûŽîÜ﴿: قال برصيح القرآن
مـــن أراد احلـــج فليتعجـــل, ومـــن أراد أن يـــضحي ودخـــل «: قـــال الرســـول

 إىل غـــري ذلـــك مـــن » عليـــه عـــرش ذي احلجـــة فـــال يأخـــذن مـــن شـــعره وظفـــره
  .النصوص

اإلنــسان لــه إرادة, لــه اختيــار, فــإذا ســلبت منــه هــذه اإلرادة رفــع عنــه : ًإذا
  .ثبتت هذه اإلرادة وهذا االختيار ترتب من ورائه التكليفالتكليف, وإذا 
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ًاإلنــسان تــارة يكــون مــسريا وتــارة يكــون خمــريا, الــذي يقتــل إنــسانا : ًفــإذا ً ً
ًخطأ هـذا مـسري, رمـى عـصفور, رمـى غـزال, رمـى أرنـب راحـت الرصاصـة 

األرض هـــذا قتـــل خطـــأ, ال  يف وصـــابت أيـــش? وراء األكمـــة مـــزارع يعمـــل
  .ًملاذا قتلت فالنا? ألنه غري خمتار: ن رب العاملنييقول هلذا اإلنسا

ُوعىل العكس من ذلك الذي يبيت قتل زيد من الناس ويتخذ األسباب  ِّ َ ُ  
عـــن ســـابق : لغـــة املحـــامني يف ويعــزم عـــىل قتلـــه ويقتلـــه كـــام يقولـــون اليـــوم

  .نعم. إرصار وترصد
مل : ًهــذا يــستوي مــع ذاك? ال يــستويان مــثال, هــذا ســيقول رب العــاملني

ًقتلت فالنا? ومل عزمت عىل قتله? وسيحاسبه حسابا عسريا جدا ً ً ً.  
ًفكــل نــصوص الــرشيعة فــضال عــن العقــل الفطــري الــسليم حيكــامن معــا  ً
ًعىل أن اإلنسان تارة يكون خمتارا وتارة جمبورا, فلام يقول لك اجلربي ً :

 ًال قدر, كيف ال قدر يا أخـي? هـذا أرغـم وقتـل إنـسان خطـأ هـذا هـو القـدر,
ًلكن أين الذي قتل اإلنسان بإرادته وبـسابق ترصـد? هـذا أيـضا بقـدر, لكـن 

اللـــوح  يف كتـــب اهللا عـــىل فـــالن هكـــذا: الـــذي أردت هبـــذه األمثلـــة أن أقـــول
أسـفل  يف املحفوظ بوفق العلم اإلهلي, كتـب اهللا عـىل إبلـيس أنـه سـيكون

و الـــدرك األســـفل مـــن النـــار, ملـــاذا? ألنـــه يـــؤمر بالـــسجود وهـــ يف ســـافلني,
žåflàčÛ@Ž†Žvžcc@@@﴿: ًمستطيع فيستكرب عىل أمر ربه ويقول ناسـبا إىل اهللا الظلـم

bĆäîč@floÔÜfl﴾)٦١:اإلسراء(.  
ُإذا هـــو ال يـــسجد وباســـتطاعته أن يـــسجد, فـــإذا كتـــب مـــن أهـــل النـــار بـــل  ً ً

  أشقى أهل النار, لكن عىل العكس, نرجع اآلن ملوضوع املعتزلة;
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 القطــب اجلنــويب ومل يطــرق ســمعه القطــب الــشاميل أو يف الــذي مــات
يشء اسمه دين اإلسالم, أو إنسان اسمه حممد بن عبد اهللا نبي اإلسالم ما 
طــرق ســمعه فعــاش يعبــد األصــنام التــي كــان يعبــدها أهــل اجلاهليــة األوىل 

fĺ@@@@@@﴿: قال تعـاىل. مل كفرت? ال: هل هذا يقال له يوم القيامة čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë
fl‰@flsflÈžjflã@óŞnflybÛìŽ﴾)١٥:اإلسراء(.  

ًوهــذا بــاب واســع جــدا, ولــذلك فــال أريــد أن أذهــب بعيــدا عــن الــسؤال ً .
فاملعتزلة وكل الفرق الـضالة إذا ضـلوا سـواء الـسبيل وظلـوا مـع املـسلمني 
يقومــون بالواجبــات الدينيــة فهــم ضــالون وال شــك, ولكــن ال نخــرجهم مــن 

أقيمـــت احلجـــة علـــيهم دائـــرة اإلســـالم إال بعـــد إقامـــة احلجـــة علـــيهم, فـــإذا 
  :فهناك أمران اثنان

  . أمر يتعلق برب العاملني, ونحن ما ندري ما سيكون عاقبة أمره عند اهللا
وأمر يتعلق بحاكم املسلمني, حاكم املسلمني هنـا يظهـر أمهيـة احلكـم 
اإلســـــالمي, يـــــؤتى هبـــــذا اإلنـــــسان إليـــــه ويـــــؤتى بـــــبعض علـــــامء املـــــسلمني 

ىل ضــالله بعــد أن تبينــت لــه حجــة اهللا ويقيمــون احلجــة عليــه, فــإذا أرص عــ
ًعليه قتلوه ردة, ألنه كفر فعال وأقيمت احلجة عليه ً.  

أما إنسان مل يتاح له مثل هذه الفرصة أن تقام عليه احلجة فنحن نكتفي 
و إىل آخره,  ووبخاصة بالنسبة للامضني معتزلة وخوارج ومرجئة وجربية

ل بأنـــه كـــابر وجحـــد فحـــسبه أمـــرهم إىل اهللا, فمـــن يعلـــم اهللا عـــز وجـــ: نقـــول
ًجهنم, ومن يعلم اهللا عز وجل بأنه ما جحد شـيئا وهـو يـؤمن بحقيقـة األمـر 
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فهذا ال حياسـب حـساب الكفـار, جيـوز أن حياسـب ألنـه مقـرص, مـا سـلك 
  .الطريق الذي يوصله ملعرفة احلق فحينئذ ربنا عز وجل هو حسيبه

ًن ضــاال إال بعــد ًأمــا نحــن فــال نخــرج مــسلام مــن دائــرة اإلســالم مهــام كــا
  .هذا آخر اجلواب. إقامة احلجة

   )٠٠ :١٠: ٣٦/ ٢١٩(" اهلدى والنور"
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z١٠٨x ؟אאא 
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم: مداخلة

ًمعلــوم أن كثــريا مــن الــسلف كفــروا اجلهميــة, وكفــروا مــن قــال بخلــق القــرآن وغــريه مــن 
ىل طريقة السلف, ثم إن محل الناس عىل فهل نحرم عىل من يكفر هؤالء ع... املكفرات

 عـىل البـدع مهـال يتبعـوهناجل] جيغـل[أحد القولني وهو عدم التكفري جيرئ دعاة البدعة, و
السلف حتى يكون ... املكفرات, فلو أضاف الداعية إىل جانب القول بعدم التكفري حكاية

 ?...ذ الرشكياتًرادعا لكثري من الدعاة السيئني وأرباب البدعة من التامدي واختا
اعتقـادي أن علـامء  يف  نعم, تكفري السلف للجهمية أو اجلمهيـني:الشيخ

السلف أقاموا احلجة عىل أولئـك وأرصوا عـىل ضـالهلم وزيغهـم, ونحـن 
أن مثل هذا التكفري هو عىل اجلادة, لكن ال يقاس الضالالت  يف ال نشك

يم احلجــة اعتقــادي مــن يقــ يف األخــرى عــىل ضــاللة اجلهميــة, لعــدم وجــود
بعض املجالس عىل هؤالء الذين انحرفوا عن العقيدة  يف كام ذكرنا اليوم

هـذا كفـر وهـذا رشك لكـن ال : اإلسالمية الصحيحة, ولـذلك فنفـرق فنقـول
الكفر من امللـة إال بعـد إقامـة  يف نبادر إىل التكفري وإخراج هذا الذي وقع

 يف :ة فـاجلوابالـسؤال مـن أن الـسلف كفـروا اجلهميـ يف احلجة, فام جـاء
اعتقادي أهنم اعتقدوا أن احلجة قامت عليهم من أطراف كثرية وكثرية, ال 
ســــيام وكانــــت الظــــروف مواتيــــة ألهــــل الــــسنة أن يقيمــــوا احلجــــج الدامغــــة 
لضالل هـؤالء اجلهميـة مـع ذلـك فهـم أرصوا عـىل ضـالهلم فاملقابـل أرص 

  .علامء السلف عىل تكفريهم
 )٠٠:٠٨:٠٧ /١ ("لقاءات املدينة"
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z١٠٩x ؟אא 
السلـسلة  يف ذكر ابن عبد اهلادي ونقلته: اإلمام ابن حزم رمحه اهللا, يعني: سؤال
اجلهميــة الــذين يقولــون بخلــق  يف بأنــه جهمــي جلــد, الــذي نقلــه ابــن القــيم: بأنــه يقــول
 ?ا وهذاولقد تقلد كفرهم مخسامئة من العلامء, كيف التوفيق بني هذ: القرآن

يشء مــــن  يف الــــذي نقلتــــه وأنــــه ظهــــر يل: قولــــك يف  شــــغل بــــايل:الــــشيخ
جهمــــي جلــــد, ومــــن املقــــول : اخلطــــأ فــــأرجوا أن تعيــــد عــــيل, مــــن القائــــل

  ?...فيه
  .ابن عبد اهلادي:  القائل:مداخلة
   ملن قال?:الشيخ
  . ابن حزم:مداخلة
  ! ابن عبد اهلادي هو القائل?:الشيخ
  . نعم:مداخلة

   املقول فيه? أو هو:الشيخ
  . ال, هو القائل:مداخلة
   واملقول فيه?:الشيخ
  . ابن حزم:مداخلة
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   ابن حزم, صحيح, والعبارة الثانية?:الشيخ
  . ابن القيم:مداخلة
   ماذا قال?:الشيخ
  البلدان يف عرش من العلامء يف       ولقد تقلد كفرهم مخسون :مداخلة
  من هم?!  طيب:الشيخ
  .ذين يقولون بخلق القرآن عىل اجلهمية وال:مداخلة
  ما التوفيق بني هذا وهذا?: ً فأنت سؤالك الذي سمعته جيدا:الشيخ
  ... نعم, كيف نجمع بني:مداخلة
هذا مبالغـة?  يف أليس: السؤال يف  أين التعارض? ينبغي أن يقال:الشيخ

كيـــف : تعـــارض بـــني القـــولني حتـــى تقـــول يف بـــام يتعلـــق بـــابن حـــزم, أمـــا مـــا
  التوفيق?
وابــن القــيم ينقــل ... ابــن حــزم اآلن إذا كــان يقــول بقــول اجلهميــة:مداخلــة

بأن ابـن حـزم لـيس : عن مخسامئة عامل بأهنم يكفرون اجلمهية كيف نقول
  بكافر?
   كيف نقول أن ابن حزم ماذا?:الشيخ
  . ليس بكافر:مداخلة
أليس هنـاك : صحة السؤال أنه:  هذا الذي أقول لك, أقول لك أنا:الشيخ
حـــزم إنـــه جهمـــي جلـــد; ألن هـــذا يـــساوي أنـــه كـــافر,  يف ن يقـــالأ يف مبالغـــة
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فهــل هنــاك تعــارض .. حــد تعبــري يف وهــذا مــن مجلــة أولئــك الكفــار! طيــب
فالــسؤال ســـاقط, وإنــام احلقيقـــة أنـــه ! حتــى يكـــون ســؤالك كيـــف التوفيـــق?

ابـــن حـــزم بأنـــه جهمـــي جلـــد? وبخاصـــة أنـــه ابـــن القـــيم كفـــر  يف كيـــف يقـــال
  لسؤال كان خطأ?اجلهميني, وضح اآلن أن ا

  . نعم:مداخلة

هــذه الرحلــة  يف بعــض جمالــسنا يف كنــا تكلمنــا: اجلــواب!  طيــب:الــشيخ
أن مــن اخلطــأ الــشائع بــني املــسلمني اليــوم علامئهــم إال مــن عــصم اهللا مــنهم 

أصـــول وفـــروع, ويفرعـــون عـــىل هـــذا : جعـــل الـــدين أو تقـــسيمه إىل قـــسمني
الفـــــروع مغتفـــــر, هـــــذا  يف األصـــــول كفـــــر, والكفـــــر يف التقـــــسيم أن اخلطـــــأ

بعـض  يف التقسيم ال أصل لـه, وهـذا هـو الـذي يـرشحه ابـن تيميـة رمحـه اهللا
ا جــدا, اخلطــأ الــذي يكفــر بــه املــسلم ال يتعلــق بكونــه ا وافي ًكتبــه رشح ــ ً ــ  يف ً

 ًةيتبــني لــه اخلطــأ ثــم يــرص عليــه عقيــدالعقيــدة دون الفــروع, بــل يتعلــق بــأن 
 والعمــل قــد يــصحبه عقيــدة ًولــيس عمــال, وملــا كانــت األحكــام فيهــا عمــل

سيئة وقد ال يصحبه عقيدة سيئة, أما القسم األول قسم العقائـد فلـيس فيهـا 
 يف عمل, فإذا تكلـم أحـد العلـامء بعقيـدة خـالف فيهـا نـص الكتـاب والـسنة

حكم عمـيل,  يف وجهة نظر اآلخرين, فهل يكفر أم ال يكفر, كام لو أخطأ
ين يرون أن اخلمر ليس كل مخر ًمثال لعلكم تعرفون بعض العلامء املوقر

ا للحــديث الــوارد ا خالف ــحرام ً ــ كــل مــسكر مخــر وكــل «: صــحيح مــسلم يف ً
ًمـا كـان مـستنبطا مـن اخلمـر مـن العنـب :  بل يفـصلون فيقولـون» مخر حرام

ًفهــذا قليلــه وكثــريه حــرام, ومــا كــان مــستنبطا مــن غــريه فكثــريه املــسكر هــو 
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راقيني مـن قـال مثـل هـذا القـول, الع يف احلرام, أما قليله فحالل, هذا وجد
, فهـل "كـل مـا أسـكر كثـريه فقليلـه حـرام": وهو مـصادم لقولـه عليـه الـسالم

  .ال; ألنه صدر منه اجتهاد: يكفر مثل هذا املخالف? اجلواب
لكـــن لـــو جئنـــا إىل اخلمـــر الـــذي اتفـــق عـــىل حتريمـــه فاســـتحله مـــستحل 

ًـلكن آنفا أظـن قبـل مـا  وًةً عن دينه, مع أنه حكام ليس عقيدبقلبه, هذا ارتد
وجوب األخذ بحديث اآلحاد  يف يأيت كثري منكم, كنا نبني خطأ من يفرق

العقائــد فــال جيــوز األخــذ بــه بخــالف  يف بــني مــا إذا كــان فيــه عقيــدة أو كــان
األحكام فقد أثبتنا بيشء من التفصيل والبيان أن كل حكم رشعي يتضمن 

 يكن قولـه بـام تـضمنه هـذا احلكـم  املسلم هلا وإال مليتبنىًعقيدة ال بد أن 
قلبــــه  يف ًمفيــــدا لــــه; ألنــــه أي حكــــم هــــذا حــــرام, واحلــــرام جيــــب أن يكــــون

: ًمعتقدا حرمتـه فـإذا مل يعتقـد ذلـك فـال قيمـة هلـذا احلكـم دون ذاك, فـأقول
فــإذا نقلنــا موضــوع اخلمــر مــن غــري العنــب ويف ذاك اخلــالف الــذي أرشت 

يمه ورصح أحد املسلمني بـأن هـذا ًإليه آنفا, إىل اخلمر املجمع عىل حتر
 يف مخــر غــري العنــب, ال شــك أنــه باعتقــاده يف لــيس بحــرام كــام هــو الــشأن

هذا احلكم أنه غري حرام قد كفـر, ملـاذا? ألن هـذا احلكـم تـضمن كـام قلنـا 
ٍـآنفا عقيـدة, فحينئذ ننتقـل إىل نـص فيـه عقيـدة ولـيس فيـه حكـم كـام هـو  يف ً

ا ممـــا يتع ـــموضـــوع مـــا نحـــن فيـــه آنف ًلـــق باجلهميـــة الـــذين أنكـــروا كثـــريا مـــن ً
  .ًالكتاب فضال عن السنة يف صفات اهللا عز وجل الثابتة

ًمــن أنكــر عقيــدة مــا وهــو يعتقــد أن : صــميم املوضــوع يف نــدخل: فــاآلن
هـــذه العقيـــدة قـــد جـــاءت عـــن اهللا ورســـوله فهـــو كـــافر, وال نقـــول عنـــه فقـــط 
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 يغلـب عـىل ظننـا جهمي جلد, وبل وكافر مرتد عن دينه, ولكـن إذا كـان ال
هـذا اإلنكـار ويف هـذا اجلحـد لـصفة مـن  يف عىل األقل أنـه هـو حيـنام وقـع
ًذلك خطأوتومها وليس قصدا, فحينذاك  يف صفات اهللا عز وجل إنام وقع ً ً

ال يلزم من قولنا فيه إنه جهمي جلد أنه كافر, وعىل العكس مـن ذلـك, إذا 
عــن اآلخــر ســـوى ... إنــه كـــافر جهمــي جلــد فهــذا ال حيتمـــل: أحــد يف قلنــا

  .جهمي جلد, فهذا ال يعني أنه كافر: التكفري, أما جمرد قولنا فيه
  لعلك وصلت إىل اجلواب عن سؤالك?

  ... يا شيخ اآلن عندنا:مداخلة
  ! أنا سألتك:الشيخ
  . نعم:مداخلة
  . أرحتني, جزاك اهللا خري, فقل اآلن استدرك ما شئت:الشيخ
ما ذهبوا إىل ما ذهبوا إليه إال مـن أجـل  اآلن عندنا اجلهمية اآلن :مداخلة

  ..التأويل واخلطأ, ألهنم أنكروا األسامء والصفات
  ًأنت زدت عيل شيئا?!  إال من أجل التأويل واخلطأ:الشيخ
  .. ال, ألن:مداخلة
  ًزدت عيل شيئا?:  سألنا:الشيخ
  . ال ما زدت:مداخلة
  ما حمل ذلك االستدراك من اإلعراب?: ً إذا:الشيخ
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كـان كالمـك األول منـصب إىل ابـن حـزم, وكالمـي :  االستدراك:مداخلة
  .ينصب إىل االثنني

  أنت رست معي ووسعت الدائرة, أكذلك?: يعني!  طيب:الشيخ
  . نعم:مداخلة
التجهم بعد أن تبينت  يف كل من وقع: أنا أقول كلمة عامة!  طيب:الشيخ

ا موضــع لــه احلجــة أنــه عــىل ضــالل وأرص فهــو كــافر, لكــن تعيــني فــالن هــذ
اجتهــاد, فــابن حــزم هــل يقــول باحــث مــسلم يعــرف قيمــة هــذا اإلمــام وعلمــه 
وفــضله وإىل آخــره كاجلعــد اجلهمــي هــل يــسوي بيــنهام? ومــن ذلــك تأخــذ 
ًالفــرق وال تــستطيع أن تقــيس وتقــول مــثال ملــاذا يقــال عــن اجلعــد أنــه كــافر, 
ك وقتل أو ذبـح عـىل كفـره, وهـذا ابـن حـزم إمـام مـن أئمـة املـسلمني ويـشرت

الكتــاب والــسنة عــن  يف ذلــك, ذلــك ألن هــذا ينفــك بعلمــه وفــضله يف معــه
ضاللة من الضالالت, لكـن هـذا ال يلزمنـا أن  يف ذاك وإن كان يشرتك معه

 نحكم عليه بنفس احلكم الذي صدر عن غريه ممن ال يعرف عنه له جهـاد
  .ًالعلم بالكتاب والسنة, هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤاليف 
  )٠٠:٠٠:٥٤/ب٤٤("النوررحلة "
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z١١٠x ؟א 
  هــــــــل يــــــــصح تكفــــــــري الــــــــشيعة عــــــــامتهم أم فــــــــرق خاصــــــــة مــــــــنهم? أم فــــــــرق : ســــــــؤال

 خاصة منهم?
ً نحــن نقــول دائــام وأبــدا:الــشيخ  − تبــارك وتعــاىل− رشع اهللا  يف ال جيــوز: ً

تكفري طائفة أو مجاعة من املسلمني باجلملة, ال جيوز هذا; ذلك ألن أي 
قـد يكـون فـيهم مـن مل يــستحق أن يوجـه إليـه التكفـري لعـذر أو آلخــر, طائفـة 

كــام أنــه قــد يوجــد فــيهم مــن يــستحق التكفــري, ولــذلك فــال جيــوز بوجــه مــن 
ًالشيعة مثال كلهم كفار, أو الزيدية مـثال, أو اخلـوارج, أو : الوجوه أن يقال ً

آثارهــا ًاإلباضـية, أو غــري هــذه الفـرق التــي كانــت قـديام, وال يــزال يشء مــن 
ال جيــــوز التكفــــري : ًموجــــودة حتــــى يومنــــا هــــذا, هــــذا أوال, وخالصــــة ذلــــك

ًباجلملة, وإنام ال بد من التفصيل, ونحن نعلم بالتجربة بأن كثريا من عامة 
املسلمني بغض النظر عن انتامئهم إىل السنة أو إىل الشيعة أو إىل غـريهم 

 عنــد العلــامء بعلــم نجــد فــيهم مــن ال يــزال عــىل الفطــرة ومل يتــأثر بــام يــسمى
الكـــالم, كـــام تـــأثر بـــه كثـــري مـــن املـــشتغلني بـــالعلم, ولـــذلك فهـــؤالء العامـــة 
يبقـــون عـــىل ســـالمتهم, وعـــىل فطـــرهتم, بيـــنام يكـــون بعـــض خاصـــتهم قـــد 
انحرفــوا عــن اخلــط املــستقيم بــسبب أهنــم تثقفــوا بثقافــة غــري إســالمية, وإن 

العامــة, وتوجهنــا إىل كــان يطلــق عليهــا أهنــا مــن اإلســالم, فــإذا تركنــا هــؤالء 
مــن أي مجاعــة كانــت, حتــى مــن أهــل : اخلاصــة مــنهم مــن أي أعــود ألقــول

السنة الذين يقولون إهنم من أهل السنة واجلامعة, فنحن مع األسف نعلم 
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ًأهــل الــسنة واجلامعــة كثــريا مــن الطــرق الــصوفية التــي يتبنــى بعــضها  يف بـأن
عقيـدة اليهـود والنـصارى, ًعىل األقـل مـذهبا أو عقيـدة يعتـرب أهنـا تـضل مـن 

الـصوفية كثـري مـن أمثـال هـؤالء  يف عقيدة وحدة الوجود, فيوجد: أال وهي
ًالــذين يؤمنــون بالوحــدة هــذه, وال شــك أن مــن كــان يــؤمن هبــا يكــون كــافرا 
ًمرتــــدا عــــن الــــدين; ألن عقيــــدة وحــــدة الوجــــود تعنــــي الطبيعــــة, كــــام يقــــول 

س هنــاك إال املــادة, الكفــر الكفــار واملالحــدة الــشيوعيون وأمثــاهلم إنــه لــي
لــــيس هنــــاك يشء ســــوى : اليــــوم يعلــــن بــــه رصاحــــة, فالــــشيوعيون يعلنوهنــــا

  .املادة
ـــــا مـــــن  ـــــسوهنا ثوب ـــــون بوحـــــدة الوجـــــود يغمغمـــــون للقـــــضية ويلب ً املؤمن
ًاإلســالم والــدين, كــي يــضللوا عامــة املــسلمني, فهــم مــثال حيــنام يفــرسون 

ال هــو إال هــو, ثــم : ىل أن يقــولال إلــه إال اهللا, ينتهــون هبــا إ: كلمــة التوحيــد
ًخيترصون هذه اجلملـة التـي تتـضمن مـستثنى ومـستثنى منـه, فيقولـون هـو : ً

هــو هــو, ال يشء ســواه, ويعــربون : هــو, ال هــو إال هــو يلخــصوهنا فيقولــون
عـــن ذلـــك بكثـــري مـــن العبـــادات الـــرشكية املكـــشوفة القنـــاع, كقـــول بعـــضهم 

هــــذه هــــي املــــادة التــــي يــــؤمن هبــــا ًكــــل مــــا تــــراه بعينــــك فهــــو اهللا, إذا : ًمــــثال
ملــــا عبــــد املجــــوس النــــار مــــا عبــــدوا إال : املالحــــدة, وبعــــض آخــــر فيقــــول

اخلوارج, هؤالء  يف الشيعة, وال يف الواحد القهار, والشاهد هؤالء ليسوا
ال; : من أهل السنة واجلامعة, فهـل جيـوز تكفـري الـصوفية عامـة? اجلـواب

لــة بظــنهم أنــه هــو الــسلوك الــذي ًألن كثــريا مــنهم إنــام يتبعــون التــصوف مج
يوصلهم إىل رب العاملني, لكن أكثرهم ال يعلمون هذه العقيدة التـي هـي 
ًمن أبطل الباطل, أما خاصتهم فهم يؤمنون هبا, فإذا لنبدأ بأصـحابنا وأهـل 
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ســـنتنا ومـــذهبنا وهـــم أهـــل الـــسنة واجلامعـــة, وفـــيهم مـــن ذكرنـــا ممـــن يـــؤمن 
ن عـىل الغالـب عنـد الـصوفية, ولكـن بوحدة الوجود, وهـؤالء إنـام يوجـدو

مـــع ذلـــك يوجـــد هـــؤالء حتـــى عنـــد غـــري الـــصوفية, حتـــى عنـــد بعـــض الـــذين 
ًحياربون التصوف مجلة وتفصيال كاملعتزلة مثال, املعتزلة الذين يـسمون  ً
أنفــسهم بأهــل التوحيــد, وأهنــم يفخــرون عــىل الطوائــف األخــرى منهــا أهــل 

م, هــــؤالء ليــــسوا مــــن أهــــل احلــــديث ومنهــــا األشــــاعرة واملاتريديــــة وغــــريه
ظــن املعتزلــة يؤمنــون بــاجلرب, يعنــي أهــل  يف التوحيــد وأهــل العــدل; ألهنــم

الــسنة عنــد املعتزلــة يؤمنــون بــاجلرب حيــنام يعتقــدون, واعتقــادهم حــق بــال 
− هــذا الكــون مــن خــري أو رش إال بمــشيئة اهللا  يف شــك أن مــا مــن يشء يقــع

 يف لــيس كــل يشء يقــع: ون ال وإرادتــه, أمــا املعتزلــة فيقولــ− تبــارك وتعــاىل
هذا الكون بإرادة اهللا ومشيئته, بل اإلنسان هو الفعال ملا يريد, وهو الـذي 

ذلـك  يف خيلق, خاصة هم يدندنون حول الرش, فهو خيلـق الـرش ولـيس هللا
إرادة, وهذا بحث طويل وال نريد أن ننسى أصل السؤال, املهم أن هؤالء 

ًة الوجـــود حيـــنام ينكـــرون نـــصوصا املعتزلـــة يـــشرتكون مـــع القـــائلني بوحـــد ً
fláža@|ğjfl@@﴿ صفة العلو, − عز وجل− الكتاب والسنة تثبت أن هللا  يف قاطعة

@óÜžÇþa@Ùğifl‰﴾)ــى ســـبحان ريب األعـــىل, : الـــسجود يف , نقـــول)١:األعلـ
 معروفــة عنــدكم, هــم ينكــرون − إن شــاء اهللا− والنــصوص التــي أرشنــا إليهــا 

ـــــصوص, ال ينكروهنـــــا لفظـــــا ـــــى; ألهنـــــم إن ًهـــــذه الن ـــــام ينكروهنـــــا معن ً, وإن
ًرصحــوا بإنكارهــا لفظــا خرجــوا عــن اإلســالم, فينكروهنــا بطريــق التأويــل, 

عز − كام قال اهللا – عىل العرش استوى − عز وجل− فهم ال يؤمنون بأن اهللا 
, − ًأيــضا− ; ألهنــم يؤولــون االســتواء بمعنــى االســتيالء وهــذا باطــل − وجــل
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ًلك, فـإذا لـو سـئلوا الـسؤال الـذي ورثنـا ذ يف وله جمال آخر لتفصيل القول
 اهللا:  فجـواهبم» أيـن اهللا?«:  أال وهـو− صلوات اهللا وسـالمه عليـه− إياه نبينا 

ق مـــن خلـــق اهللا, التقـــى  يف ًكـــل مكـــان, إذا اهللايف  ٌكـــل مكـــان, املكـــان خل ـــ ْ َ
ال يشء إال هــذا الكــون املخلــوق, : قــوهلم هــذا مــع قــول أهــل الوحــدة أي

, − عـــز وجـــل− نفـــي الوجـــود اإلهلـــي بـــأن اهللا  يف نوبخاصـــة حيـــنام يؤكـــدو
اهللا ال يوصـــف بأنـــه فـــوق وال حتـــت, وال : هكـــذا يقولـــون كـــام ستـــسمعون

ًيمني وال يسار, وال أمام وال خلف, ال داخل العامل وال خارجه; إذا مل يبق 
 املعتزلة مع اجلامعة − ًأيضا− إال املادة; إال هذا الكون املشاهد, فالتقت 

أن ال يشء هنــاك إال الطبيعــة, هــل يــشرتك مــع  يف ة الوجــودالقــائلني بوحــد
هـذه النقطـة بالـذات كثـري ممـن ينتمـي إىل  يف املعتزلة ومع الصوفية الغـالة

نعــــم, : الــــسنة واجلامعــــة ممــــن ينتمــــي إىل املاتريديــــة أو األشــــعرية? نقــــول
ًوهــــذا نلمــــسه ونــــسمعه دائــــام أبــــدا ًكــــل جمتمــــع ســــني لــــيس شــــيعيا وال  يف ً

كل وجـود, أهـل  يف كل مكان, اهللا موجود يف اهللا موجود: قولونًمعتزليا ي
الـــسنة هـــاليل عايـــشني معنـــا وعايـــشني معهـــم هكـــذا يقولـــون, إذا كـــان األمـــر 

 − تبـارك وتعـاىل− هكذا, فهـل نكفـر هـؤالء الـذين ينكـرون أن مـن صـفة اهللا 
İÛa@ŽáčÜØÛa@Ž†flÈž–flí@čéžîÛg@@Ž|čÛbŞ–Ûa@ŽÝflàflÈÛaflë@Žkğî@﴿, و)٥:طه(﴾ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@@﴿أنه 

ŽéŽÈÏžŠflí﴾)ــاطر عــز − , إىل غــري مــا هنالــك مــن كثــرية أمجعــت عــىل أن اهللا )١٠:ف
:  فـوق املخلوقـات كلهـا, هـل نكفـر هـؤالء باجلملـة بـالكوم? نقـول− وجل

ًهــل نكفــرهم? أيــضا ال إال بــرشط واحــد, بعــد : ال, نبــدأ بأهــل العلــم مــنهم
ملبادرة إىل تكفري أي مسلم ما دام أنه يلتقـي إقامة احلجة; ألنه يمنعنا من ا

األصل األول من أصول اإلسـالم اخلمـسة, وهـي شـهادة أن ال إلـه  يف معنا
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ًإال اهللا, فكــل مــسلم يــشهد هــذه الــشهادة فابتــداء ال جيــوز احلكــم بتكفــريه; 
ًألنه رفـع رايـة اإلسـالم بـشهادته بـشهادة اإلسـالم, وأنـتم فـيام أعتقـد مجيعـا 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال «: صالنبي تعلمون قول 
فقــــــد عــــــصموا منــــــي دمــــــاءهم : ًاهللا, وأن حممــــــدا رســــــول اهللا, فــــــإذا قالوهــــــا

ً, إذا هـذا املـسلم »− تبارك وتعـاىل− وأمواهلم إال بحقها,وحساهبم عند اهللا
الــذي يــشهد هــذه الــشهادة نحــن ال يغيــب عنــا وال يفوتنــا أنــه قــد يقوهلــا وهــو 

مــن العقيــدة الــصحيحة; ألن هــذا مــن طبيعــة  و بــام تــدل عليــه مــن احلــقكــافر
العـــرص األول األنـــور األطهـــر,  يف املنـــافقني الـــذين كـــانوا موجـــودين حتـــى

خري الناس قرين, ثـم «: − عليه السالم−  قال عنه الرسول وهو العرص الذي
املدينـة مـن أهـل  يف  قد كان فـيهم خاصـة» الذين يلوهنم, ثم الذين يلوهنم

žáŽèŽàÜžÈflm@ü@﴿: صاملدينة مردوا عىل النفاق, اهللا كان يعلمهم, وقال للنبي 
žáŽèŽàÜžÈflã@Žåžzflã﴾)ــة  هــل − عليــه الــسالم− , فكيــف عــاملهم الرســول )١٠١:التوب

عاملهم معاملة اليهود والنصارى? فرض عليهم اجلزية يعطوهنا ويدفعون 
ى علـــيهم عـــن يـــد وهـــم صـــاغرون? أم مـــشى علـــيهم أحكـــام اإلســـالم? مـــش

 يف أحكـــــام اإلســـــالم; ألهنـــــم شـــــهدوا بألـــــسنتهم, أمـــــا قلـــــوهبم فكـــــام قـــــال
, يؤكد لكم هذا املعنـى − تبارك وتعاىل− حسابه عند اهللا : احلديث السابق

الذي خالصته أن اإلسالم يبني أحكامه عىل ما يظهر للناس, ولذلك كان 
 نحــــن نحكــــم بالظــــاهر, واهللا يتــــوىل: األصــــول ومــــن قواعــــد علــــامء الفقــــه

الــسنة الــصحيحة, منهــا  يف وهــذا مــأخوذ مــن بــضعة أحاديــث ثابتــة. الــرسائر
ً أن رجـال كـان − ًأيـضا− كتـب الـسرية ويف الـصحيح  يف تلك القصة الـواردة

ًيبارز مرشكا فلام شعر املـرشك بأنـه صـار حتـت رضبـة الـسيف وأنـه مقتـول 
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غ اخلـرب النبـي ال إله إال اهللا, فاملسلم مـا بـااله, قتلـه, وملـا بلـ: ال حمالة قال
يـا رسـول اهللا : , قـال» ال إله إال اهللا وكيف أنت«:  أرسل خلفه وقال لهص

ًكــل واحــد منــا فــضال عــن ذاك : ًمــا قاهلــا إال خوفــا مــن القتــل, وحقيقــة األمــر
ًالصحايب الذي بارش األمر يشعر متاما أنه هذا املرشك ما قال هذه الكلمة 

ذا الصحايب هبذه الشهادة فقتلـه, مـع ًإال فرارا من القتل, ولذلك ما اقتنع ه
هـال شـققت عـن «, » !هـال شـققت عـن قلبـه?«:  قـال لـهصذلـك فالرسـول 

ليس لك إال الظاهر, أما القلوب فال يعلم مـا فيهـا : ً; إذا كأنه يقول» !قلبه?
  .− سبحانه وتعاىل− إال عالم الغيوب 

 املمكـن الوقت الذي نتصور ما سبق بيانه أنه من يف  وحقيقة األمر أننا
 أن − ًأيـضا− ًأن هذا املرشك ما قاهلا إال تقيـة, وإال خوفـا مـن القتـل, يمكـن 

ًنالحــظ احــتامال آخــر, وهــو أن يكــون هــذا املــرشك معتــدا بقوتــه وشــجاعته  ً
ًوبطولتـــه, فلـــام رأى نفـــسه مغلوبـــا, بـــل ومقتـــوال حتـــت رضبـــة ســـيف ذلـــك  ً

د هبــا هــذا ا ّالــصحايب كأنــه جتــىل لــه أن هنــاك قــوة قــاهرة م ــ لــصحايب حتــى ُ
نفــسه أنــه البطــل  يف متكــن مــن أن جيعــل ذلــك املــرشك الــذي كــان يتــوهم

االحتامل  يف ٍالصنديد, فحينئذ خضع هلذه القوة وليس ألنه خاف كام قلنا
هــــذا االحــــتامل − ال إلــــه إال اهللا, وهــــذا يقربــــه إلينــــا : األول مــــن القتــــل فقــــال

 يف  الذي كان يعـد لركانة,ص يقربه إلينا حادثة مصارعة الرسول − الثاين
 وطلــب صزمــن اجلاهليــة املــصارع الــذي ال غالــب لــه, فجــاء إىل النبــي 

 − تبـارك وتعـاىل−  بقـوة مـن اهللا − عليه السالم− منه املصارعة, فام كان منه 
وال شك إال جمرد أن أخذه ورماه عىل ظهره, قوة خارقة, طلب منه املرة 
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 أنـــك رســـول اهللا, فـــآمن, أشـــهد: الثانيـــة والثالثـــة, فكـــان عاقبـــة أمـــره أن قـــال
  .ملاذا? ألنه رأى قوة ال يعتقد إهنا من قوة البرش

ً إذا الشارع احلكيم يبني أحكامه عـىل مـا يظهـر للنـاس, فكـل مـسلم إذا  ً
يرفــع هــذه الرايــة اإلســالمية, فيــشهد أن ال إلــه إال اهللا; ال جيــوز لنــا أن نبــادر 

 الـشهادة مـا يعارضـها حالة واحدة, حينام يعلن مـع تلـك يف إىل تكفريه إال
ٍوما يعطلها وينكرها, حينئذ ندينه ونلزمه بام يلزم منه, حينذاك باستطاعتنا 

 املسارعة إىل تكفريه إال − ًأيضا− أن نكفره, ومع ذلك رويدك, وال جيوز 
  .بعد إقامة احلجة عليه

ًإذا عنــدنا اآلن رشطــان; ليجــوز للعــامل املــسلم أن يكفــر مــسلام الــرشط : ً
أن تقــــام : الــــرشط الثــــاين. سمع مــــن هــــذا املــــسلم مــــا يكفــــر بــــهأن يــــ: األول

 مـا أنـزل الكتـب وأرسـل الرسـل إال − تبـارك وتعـاىل− احلجة عليـه; ألن اهللا 
 قائمة عىل الناس, وال يكون إلنـسان مـا − تبارك وتعاىل− لتكون حجة اهللا 

ٌارتد أو كفـر بـاهللا ورسـوله عـذر يـوم القيامـة, مـن هنـا اتفـق علـامء املـسلمني 
ٌ أنه إذا وجد هناك قوم مل تبلغهم دعوة اإلسالم فهـؤالء ال حيكـم هلـم عىل

ُبالنـــار التـــي وعــــد هبـــا الكفــــار; ألن الكفـــار هــــم الـــذين بلغــــتهم الـــدعوة ثــــم 
: كثـــــري مـــــن هـــــؤالء يف − عـــــز وجـــــل− جحـــــدوها وأنكروهـــــا, كـــــام قـــــال اهللا 

﴿@@@žáŽèŽÐžãc@bflèžnfläÔžîflnžaflë@bflèči@aëŽ†flzfluflë﴾) كـام تعلمـون− لكفـر  وأصـل ا)١٤:النمـل − 
ــمــن الكفر وهــو التغطيــة; لــذلك فــالزراع يــسمون بالكفــار  ْ َ﴿@fl‰bÐØÛa@flkflvžÇc

ŽéŽmbfljflã﴾)ــد  أي الـــزراع, فلـــام كـــان الـــزارع يـــسرت احلـــب بـــاحلرث )٢٠:احلديـ
وبــالرتاب, كــذلك الكــافر يــسرت احلــق بباطلــه, فمــن كــان هبــذه املثابــة فهــو 
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أمــا مــن مل تأتــه الــدعوة ومل تظهــر لــه النــار,  يف ًالــذي يكفــر, ويكــون خملــدا
احلجة ثم ظـل عـىل كفـره وعـىل ضـالله, فهـذا يعتـرب عنـد علـامء املـسلمني 
مــن أهــل الفــرتة, ولــذلك فأهــل الفــرتة ال حيكــم هلــم ال بإســالم وال بكفــر, 

, ونكتفــي هبــذه اإلشــارة إىل − تبــارك وتعــاىل− هلــم معاملــة خاصــة عنــد اهللا 
الغــة عــىل النــاس, فــال جيــوز املبــادرة إىل فللــه احلجــة الب: هــؤالء, واملهــم

تكفري أي إنسان ظهر منه ما حيملنا عىل أن نقتنع بأنـه كفـر بــ ال إلـه إال اهللا, 
فال بـد مـن إقامـة احلجـة عليـه, فـإن جحـدها أحلـق بالكفـار, وإن خـضع هلـا 

إسـالمه, عـىل هـذا نحـن نـسوق هـذه القاعـدة بالنـسبة لعامـة  يف فهو ال يزال
ء كــانوا ينتمــون إىل الــسنة أو إىل الــشيعة أو إىل أي طائفــة املــسلمني, ســوا

الــرشع  يف أخــرى, ال بــد قبــل كــل يشء مــن أن يعلــن إنكــاره ملــا هــو ثابــت
أنكـر مـا هـو معلـوم مـن الـدين : عىل طريق اليقني, وهنا يعرب العلامء بكلمة

ًالذي ينكر حرمة اخلمر, فهذا يعترب كافرا : ًبالرضورة, أنا أرضب لكم مثال
رتــد عــن الــدين; ألن هــذا معلــوم مــن الــدين بالــرضورة, ولــيس كــذلك مــن م

ينكــر حرمــة احلــشيش املخــدر أو األفيــون أو هــذا الــدخان الــذي ابــتيل بــه 
عامة الناس, هؤالء ال يكفرون; ألهنـم ال ينكـرون مـا هـو معلـوم مـن الـدين 
ًبالرضورة, ثم إهنم جيدون كثريا ممن يظنون أهنم مـن أهـل العلـم يفتـوهنم 
بأنه هذا مكروه, معليش تركه أوىل, من هذا الكالم, ولذلك فمن أنكر مـا 
ًكان معلوما من الدين بالرضورة ثم أقيمت عليه احلجة الرشعية من كتاب 

 فكفـر وجحـد فهـذا هـو الكـافر, مـا هيمنـا كـان صاهللا ومن سنة رسـول اهللا 
ًسنيا منتسبا إىل السنة أو إىل الشيعة أو إىل غريهم, هذا هناي ة اجلواب عن ً

  .السؤال
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 ولكــــن عنــــدي يشء أريــــد أن ألفــــت نظــــر الــــشباب املــــسلم اليــــوم; هــــذا 
الكالم ال يفيد املسلمني اليوم, ذلك ألن قضية التكفري هذا يعود إىل رأي 
احلـــاكم املـــسلم; ألن هـــذا احلـــاكم املـــسلم هـــو الـــذي لـــه صـــالحية إقامـــة 

: من طالب العلم مـثيلاحلدود الرشعية, فإذا قال فرد من أفراد العلامء أو 
فــالن كــافر, مــاذا ترتــب عــىل ذلــك? ترتــب عليــه فقــط إين أنــا مــا أزاوجــه مــا 

أعامله إىل آخره, لكن ملا بيكون هناك يوجد حاكم مسلم يدعوه أن .. كذا
فليس من املفيد اليوم بني املسلمني إثـارة يؤمن باإلسالم وإال قطع رأسه, ولذلك 

هـذا  يف  باحلكام الذين حيكمون بـام أنـزل اهللا وأيـن هـؤالءهذه القضايا; ألهنا أحكام تتعلق
: , وصـدق مـن قـالًالزمان, زمن الغربة بني أفراد املسلمني أنفسهم, فضال عن حكـامهم
هـــل جيـــوز تكفـــري : ًدود اخلـــل منـــه فيـــه, ولـــذلك فـــام يفيـــد كثـــريا أن نـــتكلم

إنـام و! ما الـذي يرتتـب مـن هـذا?! الخ?... الشيعة? أو تكفري اخلوارج, أو
جيــــب أن نبلــــغ النــــاس رشيعــــة اهللا, وهــــذا يتطلــــب منــــا نحــــن الــــذين نفكــــر 

ديــن  يف هــل جيــوز تكفــري هــؤالء وهــؤالء? جيــب علينــا أن نتفقــه: ونتــساءل
, ثــم بعــد ذلــك نرجــوا أن نكــون صاهللا, وعــىل كتــاب اهللا وســنة رســول اهللا 

 ال ًقد وضعنا نواة لتحقيق املجتمع اإلسالمي املنشود أوال, والذي بدونه
يمكـــن إقامـــة احلكـــم اإلســـالمي عـــىل وجـــه األرض, هبـــذا أنـــصح بعـــد أن 

  .ذاك السؤال قدمت اجلواب عن
  )٠٠ :٠٠ :٤٢/ ٥١٨(" اهلدى والنور"
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z١١١x  
الواقـع  يف مأدبه وانأ خطيب مجعة كنت أناهض الشيعة; ألننـي يف أنا كنت يعني: سؤال

ًري من أخواننـا بعثـوا يل هتديـدا; السعودية وعرفت عنهم الكثري, فكث يف كنت مدرس توحيد
رأيه هو الداعية إىل اإلسالم وإقامة دولة إسالمية, فلكي أقنعهم الزم أقول  يف ألن اخلميني

هلم روحوا إقرؤوا مصطلح احلديث وحيـاة الـصحابه والقـرآن هـذا طريـق طويـل وال يمكـن 
ً اآلن مـثال ً, فنحن نريد من فضيلتكم أن تبني لنا فعال الفـرق القائمـةالسري فيه

, وأعتقــد أن اهللا ســبحانه )باختــصار(العلــويني إســامعيلني الــشيعة بأصــنافها 
سـورة احلـرش ألنـه صـنف املـسلمني ثـالث أنـواع,  يف وتعاىل قد ذكر ذلـك

 وإلخواننا ا اغفر لن ربنامهاجرين وأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون
﴿@@@@flæìÛìÔflí@žáčçč†žÈfli@žåčß@aëŽõbflu@flåíč̂ Ûaflë@@@@čÛflë@bfläÛ@žŠčÐËa@bfläŞifl‰@@@@@@@æbfl¹⁄bči@bflãìÔfljfl@flåíč̂ Ûa@bfläčãaflìžh

@žÝflÈžvflm@üflë@@@¿@@ÜčË@bfläčiìÜÓ@@@@@@ćáîčyfl‰@ćÒëŽõfl‰@ÙŞãg@bfläŞifl‰@aìŽäflße@flåíč̂ ÜčÛ@b﴾)وجـزاكم )١٠:احلشر ,
  .ًاهللا خريا
ًالطريــــق طويــــل صــــحيح لكــــن أنــــا قلــــت آنفــــا وكــــررت عــــىل ... :الــــشيخ
ً أكثر من مرة إنه إن كنت فقيها فاستفتي نفـسك, إن كنـت حمـدثا مسامعكم ً

ًفاســتفتي علمــك, إن كنــت فقيهــا لتعــرف احلــرام واحلــالل اســتفتي نفــسك, 
ًوإن كنت حمدثا لتعرف الصحيح مـن اخلطـأ, ألنـك عـامل ألنـك فقيـه, وإن 

  .»فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون«: كنت لست كذلك قلت
  . نريد يا سيدي:السائل
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   اسمح يل, اسمح يل شوي, أمل تسمع هذا اجلواب?:الشيخ
  . نعم, نعم:السائل
  َّ طيب هذا الطريق الثاين قصري وال طويل?:الشيخ
  .ً واهللا هذا قصري طبعا:السائل
  . طيب اسمح يل:الشيخ
   إذا كان فيه صالح:السائل
ً فــإذا أنــت أخــذت بعــض كالمــي ودنــدنت حولــه وهولــت أن هــذا :الــشيخ

أن أكثـر : ًه? قلـت آنفـاـَلَّوَط) الـذي(ريق طويل وأنا بقول معـك طويـل, والط
  َّاملسلمني انرصفوا عنه, تذكر هذا الكالم وال ال?

  . نعم, نعم أذكره:السائل
ً فــإذا ملــاذا أنــت ذكــرت هــذا الطريــق الطويــل, وجعلتــه عــذرا لــك, :الــشيخ ً

ًمن كلفك يا أخي أنت اهللا ما كلف أن كل مسلم يكون عاملـا , يكـون يعنـي َّ
ـَّكل علوم الـرشع, اهللا مـا كلف, لكـن كلـف كـل مـسلم أنـه إذا  يف متخصص

ïčÜîčjfl@čêč̂@﴿ٍتعبد اهللا بعبادة ما أن يكون فيها عىل بصرية, وذكرت اآلية  flç@žÝÓ
ìŽÇž…ca@@@@đñflč–fli@óÜflÇ@čéÜÛa@óÛg@﴾)عنـدك طريـق خمتـرص وهـو يف ً, فـإذا)١٠٨:يوسف: 
﴿@@@flÝžçc@aìÛdžbÏ@@@@@@@flæìŽàÜžÈflm@ü@žáŽnžä×@žæg@Š×ğ̂ Ûa﴾) اآلن أنـا ذكرتـك بأنـه )٤٣:النحـل ,

  .تضاعيف كالمي السابق, صح يف نصف كالمك نصف سؤالك كان جاء
  . نعم:السائل
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 عــن الــشيعة, ك اآلن مــا هــذا الــذي تــسأل عنــه أنــت, أن احكــي لــ:الــشيخ
  .. عن االسامعيليني, عنكاحكي ل
  .نبذة عن مبادئهم ملخص كلمة مش كثري :السائل
  . آه:الشيخ

املوضـــوع بـــرصاحة  يف الواقـــع أنـــا أريـــد أجـــي يف  بعـــض النـــاس:الـــسائل
ًبعــــض النــــاس خطــــؤونني كثــــريا ألننــــي حقيقــــة قلــــت أنــــا مــــستعد أن أقاتــــل : ً

  .الشيعة
  ? فخطؤوك ملاذا:الشيخ
أشــهد أن ال إلــه إال :  خطــؤونني ألن يعنــي هــذول مجاعــة يقولــون:الــسائل

رهم, وجــاءين هتديــد بواســطة اهللا, وإهنــم مــسل ر مــن كف ُمون بــل يعنــي يكف َ ــ َّ ــ َُ ْ َ
  ...أخي هذا, أن يعني جيوز يقتلوين

  . امحد ربك إنك كويس:مداخلة
   أنا أظن املوضوع له عالقة بالعلم :الشيخ
  . نعم:السائل

 ونحـــن نعـــرف أن ملـــا اخلمينـــي طلـــع بدعوتـــه راح نـــاس مـــن أهـــل :الـــشيخ
والــسبب أهنــم ال يعرفــون مــذهب .. يعوهالــسنة واجلامعــة ومــن هالبلــد ليبــا

ًالـشيعة بعامـة, وال يعرفـون دعـوة اخلمينــي بخاصـة ومـن جهـل شـيئا عــاداه, 
فحينئذ هل نقموا عليك, كان أنت الزم تبني هلم شو عقيدة الشيعة? وماذا 

  .يقولون? وما موقف الذي انتقدوك أنت
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نــسان مــن  قلــت هلــم لــو عقيــدة فقــط لــو قــال فقــط لــو قــال هبــا أي إ:الــسائل
 , صالسنة أن القرآن الذي نقرؤه اآلن ليس القرآن الذي نزل عىل حممد 

  .لكفى هذا لتكفريه هذا ما قلته
ً أنا أقول, ما أظن مسلم سواء مـن هـؤالء الـذين كـان أرشت إلـيهم :الشيخ

  هذا, شو رأيك? يف أو ما أرشت إليهم بيخالفك
ش معقــول أهنــم  لكــن مــا هــو تطلــع النتيجــة كــام هــي قلــت لــك مــ:الــسائل

  .ينكرون القرآن
ً ال, نحــن نجعلــه يعقــل غــصبا عنــه, نجبلــه الكتــاب هــا أيل اســمه :الــشيخ

  .»إثبات كتاب رب األرباب يف ...«
  . صح, هذا الذي قرأت منه:السائل
  . طيب نجيب له هذا الكتاب:الشيخ
  . فصل اخلطاب:السائل
  . كويس شو بده يكون موقفه احلني:الشيخ
 غـــري اآلن مـــش معقـــول هـــذوال مجاعـــه أيل كتبـــوا: قـــول موقفـــه ي:الـــسائل

  .املوجودين
 حينئـــذ, ختـــرج أخـــي القـــضية عـــن العلـــم وختـــرج عـــن املناقـــشة, :الـــشيخ

ورجعنا إىل املعقول, هل املعقوالت عند النـاس كلهـا سـواء خـذ وأعطـي 
  .معي

  . ال:السائل
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ً فـــإذا معقولـــك أنـــت يشء ومعقـــول زيـــد يشء ثـــاين وإىل آخـــره, :الـــشيخ
حــدود الواقــع نــدرس عقائــد  يف ًنحــن بــدنا نــدرس أوال عقيــدتنا ثانيــالكــن 

الـــشعوب أو الطوائـــف اآلخـــرى هـــذا اإلنـــسان الـــذي قـــال لـــك هـــذا الكـــالم 
  .نربطه بالواقع هل قرأ كتاب احلكومة اإلسالمية للخميني

  . ال أظن, أنا قرأته:السائل
َّ طيب, لـيش أنـت ماقرأتـه, فأنـت خمطـى, الزم جتعلـه أمـ:الشيخ ام األمـر َ

 يف ذرة يف  أهــل البيــت مــاأئمــةالواقــع, تقــول لــه شــوف اخلمينــي يقــول أن 
  .الكون إال وهم يعلمون هبا

هذا الـذي أنكـر عليـك شـو رأيـه هـذا كـالم مـسلم وال غـري مـسلم? وأئمـة 
منزلــة عنــد اهللا تبــارك وتعــاىل دوهنــا منــازل األنبيــاء والرســل  يف أهــل البيــت
  ..ت أمر واقع بيصري هو ما يكابر فلام أنت جتعله حت,واملالئكة
ًالطـائف فـسألته سـؤاال  يف  سؤال, سؤال كنت ضيف عند ابن بـاز:السائل

: هـل جيـوز للــسني أن يتـزوج شـيعية? فقــال يل: ًأيـضا خـاص بالـشيعة قلــت
ًملـاذا? قـال ألهنـم مـرشكون, ثـم انـرصفت عنـه قلـيال فتـذكرت أن : ال; قلت
لامذا أجاز اهللا عز وجل لنـا زواج  مرشكون وأن اليهود مرشكون فالنصارى

  .النرصانية واليهودية, ومل جيز لنا زواج الشيعية
  .ً أنا مخنت انك وجهت سؤاال البن باز:الشيخ
 بـــاجلواب, لكـــن أنـــا يعنـــي حـــصل عنـــدي وفوجئـــت مـــا وجهـــت, :الـــسائل

  .شك
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   شو كان جوابه :الشيخ
  .لثاين االسؤالً ال وجدته نائام, ما يعني ما أجابني عىل :السائل
ً احفـــظ ســـؤالك وطـــول عليـــا بالـــك أنـــا راح أســـمعك أوال جـــواب :الـــشيخ

سـمعته منـه, ونـتج مـن ورائـه سـؤال ) هذا الـذي(خيتلف مع جواب ابن باز 
ًأجيـــت أنـــك بـــدك تـــسأله وجدتـــه نـــائام اآلن إن شـــاء اهللا أنـــا بتالقينـــي يقظـــان 

سـمعت مـن ) التـي(معك وبجاوبـك عـن سـؤالك وبطـرح عليـك فكـره غـري 
ًبــاز, أنــا أوال ال أجيــز ملــسلم أن يــصدر فتــوى عامــة بتكفــري طائفــة مــن ابــن 

ًاملسلمني يـشهدون أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا رسـول اهللا شـو رأيـك, قـل 
  يل أنت توافق معي?

  .عرفأ واهللا ال :السائل
 ال, ال اسمح يل ال تعمل مثل غريك من رأى العربة بغريه فليعترب, :الشيخ

ً حمــدود جــدا, أنــا أقــول ال أرى مــن اجلــائز رشعــا أن ال تــرشد عنــي ســؤايل ً
ّنكفــر طائفــة وبزيــد عــىل كالمــي الــسابق بــالكوم, فهمــت عــيل, شــو رأيــك 

  .هبذا اجلواب قيل صحيح أو قيل مو صحيح
ً, ألن كثريا من الناس ?رأيي أنا ملاذا يف  مع االعتبار مو صحيح,:السائل

  . رسول اهللا ثم تراه يفعل الكفرًيقولون أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا
 هذا يؤيد كالمي اهللا هيديك يا أخي اهللا هيـديك أنـا أقـول لـك هـذا :الشيخ

َالذي قلت يؤيد كالمي وينقض كالمك ْ ُ.  
   ملاذا?:السائل
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شـــهد أن ال إلـــه إال اهللا, تـــراه يعمـــل أً ألنـــك قلـــت كثـــريا مـــن يقـــول :الـــشيخ
عمل الكفر ويعتقـد الكفـر, حينئـذ ًالكفر وأنا عم أقول لك حينئذ إذا رأيته ي

 هيــك, كلــك صــالحيتك فيــه, أنــا عــم أقــول لــك تكفــري بــالكوم وعملــت لــ
  .بالكوم بالكمشة

  .كلهم بالكوم بالكمشة... :السائل
   اسمح يل اسمح يل :الشيخ
نـــــاس يـــــسألون عـــــن  يف  عـــــىل التلفـــــون, قـــــالوا يلســـــئلت اليـــــوم :الـــــسائل

حــد متــزوج يعنــي قاديانيــة أو وهابيــة وا يف القاديانيــة والوهابيــة قــالوا يل أن
  .أتصور

  .  هبائية مش وهابية:مداخلة 
  .هبائية, أستغفر اهللا:السائل
  . وين راح تضيع الشيخ ابن باز معك:الشيخ
 طيـــب بيقـــول يل هـــذا متـــزوج وبعـــدين بيقـــول يل هـــو هبـــائي, أو :الـــسائل

 ,وضــوءقاديــاين وبعــدين متــزوج ســنيه ويقــول هلــا أن الــصالة تــصلح بــدون 
  طب فبيقول يعني هل جيوز هذا الزواج وال ال 

   أبو أيش أنت بيقولوا لك?:الشيخ
  . أبو سامي:السائل
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ً أبــو ســامي أهــال وســهال, بــارك اهللا فيــك أنــا أعــود ألقــول ال جيــوز :الــشيخ ً
تكفري طائفة من املسلمني بالكوم بالكمشه باجلملـة وإنـام بالتفـصيل, شـو 

  .رأيك
  .  مايش:السائل
, اســـمع فكـــل مـــن ينتمـــي إىل طائفـــة ..., هـــذه خطـــوه طيبـــة مـــايش:الـــشيخ

ًوتعلم يقينا منه إنه يدين بدينها, بكفرياهتا بتكفره, أما كونه شيعي, يا أخي 
شـــوية حــساسية بالنــسبة هلــا املجلـــس  يف أوال أنــا راح ألفــت نظــرك لــيشء

  . اآلن, هل كل أهل السنة مثل بعضهم
  . ال:السائل

  .َّ أوىل أال يكونوا مثل بعضهم, صح طيب فالشيعة من باب:الشيخ
  .لكن :السائل

لكــن, عــم أقــول لــك يــا أبــو ســامي صــح? فأنــا أرجــو أن :  ال تقــل:الــشيخ
  اسمع صح; ما صح?

  .عقيدهتم سواء يف  إذا كان تعني العقيدة كل أهل السنة:السائل
  .ال: الشيخ
  . وال ما يكونون سنيني:السائل
ت وال تـسكت, أنـا عـم أقـول لــك  ال ليـسوا سـواء, قـل يل ال تـصم:الـشيخ

  .العقيدة يف ليسوا سواء نفس أهل السنة ليسوا سواء
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  . مظهر من مظاهر العقيدة:السائل
 حارض أفندم, أنا أبني لك ذلك, هل طرق سمعك قـول مـن يقـول :الشيخ

جيـــوز هللا تبـــارك وتعـــاىل تعـــذيب الطـــائع وإثابـــة العـــايص, قـــل يل ال مـــثلام 
اإليـامن يزيـد : نـاس يقولـون يف بيعـرف إنـهقلت لـصاحبك تلـك الـساعة مـا 
  .وينقص وزيادته العمل الصالح

األزهـــر أن يعنـــي جيـــوز هللا ســـبحانه وتعـــاىل ألنـــه  يف  نـــدرس هـــذا:الـــسائل
  ... يعني هو يعني مالك الكون

  . اهه بارك اهللا فيك شو رأيك هذه العقيدة صحيحة:الشيخ
  ...ً ال, رشعا ال; ألن اهللا سبحانه وتعاىل:السائل
 ال, ال,ال وبدنا نضيع اجللسة بكـالم يـا أبـو سـامي خـري الكـالم مـا :الشيخ
نــاس عنــدنا هــون ربــام عنــدهم أســئلة بــدنا نخفــف املــشوار أنــا  يف قــل ودل

 صح, قيل ما صح, هال قلت يل هكذا درسنا: صح? قل يل: عم أقول لك
 األزهر هذه العقيدة صحيح قل يل إيه قل يف األزهر, هذا الذي درستهيف 

  ?يل ال
  . ليست صحيحة:السائل
 بس هـذا هـو, وهـل الـذي درسـوك هـم مـن أهـل الـسنة أو مـن أهـل :الشيخ
  ?الشيعة

  . من السنة:السائل
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أهل السنة عقائد غري صحيحة فـام بالـك  يف ً فإذا صح من قال إنه:الشيخ
بأهـــل الـــشيعة, نرجـــع نحـــن للـــشيعة, وأرجـــو مـــن األخـــوان أن يعرفـــوا هـــذه 

َّاحلقيقة مرة جد بعض املـذاهب الـسنية مـن يقـول هكـذا جيـوز  يف ًا, يوجدُ
: هللا تبارك وتعاىل أن يعذب الطائع وأن يثيب العايص وبعضهم جترأ فقال

أسفل سافلني من النار, وإن  يف جيوز هللا تعاىل أن يأخذ سيد البرش وحيطه
 يف إبلــيس الــرجيم امللعــون املطــرود مــن رمحــة اهللا إىل يــوم الــدين حيطــوه

  .ام أيش املقام, املحمود قالوا هكذاأيش املق
  . يا سيدي هذه من غاله التصوف هم من قال ذلك وليس من السنة:مداخلة
 ال, ال اسمح يل ليس هلذا عالقـة بالتـصوف, التـصوف هـذا نحـن :الشيخ

  .ما لنا فيه اآلن
  ... وحدة الوجود:مداخله

  . هذا من عقيدة أهل السنة هذا الذي نقوله:الشيخ 
  ..ًأهل السنة, ثم أمجعوا عىل ذلك من هم إذا. ..:مداخلة
 اسمح يل هال هو كامن الظاهر رست العـدوى أخـي مـن شـخص :الشيخ

أمجعوا? اهللا هيـدينا وإيـاكم, نحـن ال نـتكلم عـن : ثم نقول أمجعوا أنا قلت
 يف ًالــــصوفية اآلن أبــــدا حتــــى أنــــت جتــــيء وتقــــول عــــن مــــذهب هــــو درســــه

ب الناس هـايل بيعتقـدوا عقائـد كثـرية كت يف درسناهاألزهر الرشيف ونحن 
بعض اجلوانب انحرفوا  يف من عقائد أهل السنة واجلامعة, لكن مع ذلك

ًعن طريق السنة واجلامعة فـاترك يل الـصوفية اآلن جانبـا واآلن أنـا مـضطر 
  ًبناء عىل كالم األستاذ هنا, أبوا أيش حرضتك?
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  . أبو عمر:السائل
, فيـا أبـا عمـر اآلن نحـن نـذكر أال يوجـد  ما شاء اهللا, عمـر الفـاروق:الشيخ
 يف جمتمعنــا اإلســالمي العــام مــن يعتقــد أن اهللا عــز وجــل موجــود يف اليــوم

  .كل مكان أنبؤوين بعلم
  . نعم:السائل

 طيب شوا رأيك بأهل العقيدة هذه, عقيدة أهل السنة واجلامعة, :الشيخ
  .ننتظر اجلواب

ليــست مــن عقيــدة أهــل  ليــست هــذه عقيــدة هــذه وحــدة الوجــود, و:الــسائل
  .السنة واجلامعة

املسلمني الذين  يف  مجيل, لكن أال يوجد من يتبنى هذه العقيدة:الشيخ
يعيـــشون معنـــا ونتـــزوج مـــنهم ويتزوجـــون منـــا وو إىل آخـــره, وهـــو مـــن أهـــل 

 يف اهللا, ال تأخــذك يف الــسنة واجلامعــة قلهــا رصحيــة يــا أبــا عمــر ال ختــشى
  .لومة الئماهللا 

  ل مـــــن أمـــــة اإلجابـــــة, لكـــــن الـــــسنة يعنـــــي مـــــا وافـــــق عليـــــه نقـــــو... :الـــــسائل
  .صالرسول 
 املـــسلمني أيل عـــم نتـــزاوج ,نةُّالـــس أنـــا مـــا أســـألك أن تعـــرف يل :الـــشيخ

  ?معهم أال يعتقدون هذه العقيدة
  . واهللا أنا ما عرفت مسلم يلتزم السنة يقول بوحدة وجود:السائل
  بتدائية املرحلة اال يف درسونا إياها...  يا سيدي:مداخلة
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   مبنيمبني, :الشيخ
  ... هناك أصحاب مناصب عالية هبا البلد كذبوها:مداخلة
  .ً أنت تشعرين بكالمك هذا بأنك تراجعت عام قلت آنفا:الشيخ
  . وهو?:السائل
 يف  وهــو إنــه هــذا لــيس مــن اإلســالم أن يقــول املــسلم اهللا موجــود:الــشيخ

  كل مكان, كأنك تراجعت أليس كذلك?
  اهللا عز وجل بعلمه يعلم أقول :السائل
   هل سمعت مني لفضة العلم?:الشيخ
  ...ًإطالقا لكن الذين يقولون أن اهللا... :السائل
 أنــا أســألك افــرتض أال أحــد يقــول مــا رأيــك فــيام إذا قــال قائــل اهللا :الــشيخ
  ?كل مكان, هل هذه عقيدة إسالمية وجيوز أن يقوله املسلم يف موجود
  . معنا بعلمه املعنى صحيح أن اهللا:السائل
  . وبذاته:الشيخ
   وبذاته, يتنزه أن يكون بيننا سبحانه وتعاىل:السائل
  ً إذا ملاذا هيك وهيك?:الشيخ
   ألنه إذا فصلنا; أن نقول بعلمه, جيوز أن نقول وإذا بذاته :السائل
ً أنت آنفا طلعت بدعوى طويلة عريضة أن ملا قلت عن الشيعة ما :الشيخ

و إىل آخره, واآلن أنت تقف بني أيدي سؤال  وقلت, قاموا ناس عارضوك
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كـــــل مكـــــان ومـــــن هـــــذه  يف ًواضـــــح جـــــدا ال يمكـــــن أن يقـــــول مـــــسلم أن اهللا
وإىل آخـــره, واملفـــروض ملثلـــك أن تقـــول أعـــوذ بـــاهللا ... األمكنــة الـــدهاليز

  .أعوذ باهللا, وإذا بك تلني القول, وتقول
  .ما يكون من نجوى ثالثة... :السائل
بعلمـــه, وهـــو معكـــم : ا هـــذه يقـــول هبـــا كـــل مـــسلم هـــذا مـــا حملهـــ:الـــشيخ

يكن السؤال, هل اهللا عليم بكل يشء? هذا إن شـك فيـه مـسلم بعلمه, ومل 
كـــل مكـــان, أنـــا  يف اهللا موجـــود: فهـــو كـــافر, الـــسؤال مـــا رأيـــك فـــيمن يقـــول

  .اعتربك اآلن أنت مسؤول أمام اهللا
  .نرجع بعدنا كثري عن شيخك ابن باز

  . اهللا يبارك فيك:السائل
 أنـــا عـــم أقـــول لـــك نرجـــع إىل الـــشيخ ابـــن بـــاز, أنـــا أقـــول ال جيـــوز :الـــشيخ

تكفــــــري مــــــسلم بعينــــــه ألنــــــه ينتمــــــي إىل طائفــــــة مــــــن الطوائــــــف اإلســــــالمية 
 يف ًواملنحرفة, ال جيوز تكفريه بعينه, إال أن تراه مثلام قلت آنفا تـراه وقـع

 البهائية كفار,  كفار, الزيدية كفار, القاديانية كفار,ةالكفر حينئذ, أما الشيع
من كان يعتقد كذا وكذا فهـو كـافر أمـا بـالكوم بالكمـشه باجلملـة هـذا ) قل(

 هذا ,»ًمن كفر مسلام فقد كفر«ما جيوز, ألنه بتعي خطورة تكفري املسلم,
 الـيل اسـمه كتـاب ةًصحيح, لذلك أنـا قلـت لـك آنفـا مـا أتيـتم بكتـاب الـشيع

 هــــذا جــــزء مــــن ذاك  ومــــا يقــــول فيــــه أن مــــصحف فاطمــــة مــــصحفناالكلينــــي
  ...املصحف والباقي ضايع فهذا من يراه

  ?ً طيب بناء عىل هذه العقيدة فال جيوز تكفريهم بالكوم:مداخلة
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 اســـمع يـــا شـــيخ, بـــدنا نرجـــع إىل عنـــد الـــشيخ ابـــن بـــاز اهللا يـــرىض :الـــشيخ
ْعليك, فاملهم هذه العقيدة كفر ومن اعتقدها فهو كافر, لكن أنا عىل يقني  ُ

علـامء الـشيعة كفـروا هبـذا القـول, كفـروا هبـذا القـول واعتـربوا ًأن كبارا مـن 
ـــا أخـــي  هـــؤالء شـــاذين وخـــارجني عـــن مـــذهب الـــشيعة, مـــا بالـــك بالعامـــة ي

ــــــــذين( ــــــــا أخــــــــي مــــــــا عنــــــــدهم ) ال بيــــــــشهدوا أن ال إلــــــــه إال اهللا وبيــــــــصلوا, ي
اليل بتضلل املسلم وخترجه عن هذا الدين فلذلك فهذا ... هاملعلومات

لكوم, باجلملـة, هـذا خطـأ مـن أهـل الـسنة وال جيـوز أن تكفري بالكمشة, بـا
يقــع فيــه املــسلم, عــىل هــذا أنــا مــا أقــول بــأن الــشيعة كفــار; بقــول مــن كــان 
يعتقد كذا وكذا, وكذا من كان يقول أن القرآن ناقص من يقول أهل البيـت 
أفـضل عنــد اهللا مــن األنبيــاء والرســل واملالئكــة مــن يقــول أن الــسيدة عائــشة 

  . اهللا عز وجلالتي طهرها
  .برأها :مداخلة
فهــؤالء كفــار بــال شــك ... أي نعــم برأهــا ممــا رميــت بــه إىل آخــره,:الــشيخ

لكن ال تستطيع ال أنت وال غريك أن يأيت ويقول بأن كل شيعي يعتقد هذه 
جيــوز : ًالعقائــد الباطلــة ال جيــوز هــذا, بنــاء عــىل هــذا التفــصيل تقــدر تقــول

 جيــوز ملــسلم أن يــزوج بنتــه لــشيعي وال َّللمــسلم أن يتــزوج شــيعية وال ال,
  .ال, وعىل هذا التفصيل مما عرفته

  ً. نفحصه أوال:مداخلة
 . أيوه من عرفته فتعطيه ما يستحقه من احلكم,أما هيك ما جيوز هذا:الشيخ

  )٠٠: ١٩: ٢٢/ ٤٤٦(" اهلدى والنور"
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z١١٢x ؟א 
 :سؤال

فاسـق أو فـاجر, وكـذلك أبيـه : ًيكفر الصحابة مثال يقـول يزيـد بـن معاويـةً يا شيخ مثال من 
ًهذا يكون كافرا أم فاجرا أو فاسقا?: يعني ً ً 

 هذا خيتلف يا أخي باختالف هذا اإلنسان هل هو جاهل هل هو :الشيخ
, هـل صعامل, هل أقيمت احلجة عليه من كتاب اهللا ومن سنة رسول اهللا 

 هــذا التفــصيل يمنــع أهــل العلــم مــن املبــادرة هـو معانــد هــل هــو متــأول? كــل
إىل القول بأنه كافر أو بأنه ليس بكافر, البد من تطبيق هذه القيود لنـتمكن 

  .بعدها من القول أنه كافر أو ليس بكافر
  . )٠٠: ٥٩: ٠٦/ ٣٤٢(" اهلدى والنور"
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z١١٣x א 
 فــضم كتوبــةم صــالةصاهللا رســول مــع صــلينا :قــال ســمرة بــن جــابر عــن
ــحَأ ,اهللا رســول يــا :قلنــا صــىل فلــام ,الــصالة يف يــده  ?يشء الــصالة يف َثَدَ
 بــرد وجــدت حتــى فخنقتــه يــدي بــني يمــر أن أراد الــشيطان أن إال ,ال« :قــال

 إىل الرتــبط ســليامن أخــي إليــه ســبقني مــا لــوال اهللا وأيــم ,يــدي عــىل لــسانه
  .»دينةامل أهل ولدان به يطيف حتى املسجد سواري من سارية

  .إسناده صحيح عىل رشط مسلم]:قال اإلمام[
 ]:ًوعلق قائال[

 وهــو مــن األحاديــث الكثــرية التــي يكفــر هبــا طائفــة القاديانيــة; فــإهنم ال 
رد  يف القـــــــرآن والـــــــسنة, وطـــــــريقتهم يف يؤمنـــــــون بعـــــــامل اجلـــــــن املـــــــذكور

: النــصوص معروفــة, فــإن كانــت مــن القــرآن; حرفــوا معانيهــا; كقولــه تعــاىل
﴿@c@žÝÓ@@@@@@@@ğåčvÛa@flåğß@ćŠÐflã@flÉflàflnža@ŽéŞãc@ŞïÛg@flïčyë ﴾فيجعلـون !أي مـن اإلنـس: قـالوا 

 فخرجوا بـذلك عـن اللغـة !»البرش«; كـ»اإلنس« مرادفة للفظة »اجلن«لفظة 
والـــرشع, وإن كانـــت مـــن الـــسنة; فـــإن أمكـــنهم حتريفهـــا بالتأويـــل الباطـــل; 

مجـع أئمـة احلـديث كلهـم فعلوا, وإال; فام أسهل حكمهـم ببطالهنـا; ولـو أ
  . هداهم اهللا!واألمة من ورائهم عىل صحتها; بل تواترها

  )١/١٢٤" (أصل صفة الصالة"
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z١١٤x אא 
والـدين فهـل خيـرج هـؤالء  ص هناك أناس يـشتمون الـذات األهليـة ورسـول اهللا:سؤال

 من ملة اإلسالم, وما الترصف الذي ينبغي أن يكون?
 هـل خيـرج مـن ملـة اإلسـالم مـن يـسب الـذات اإلهليـة هـذا بـال  أما:الشيخ

ًشك ما حيتاج إىل سؤال فضال عن جواب; ألنه هو الكفـر الـذي ذر قرنـه, 
أن مـــن صـــدرت منـــه : مثـــل هـــذه املناســـبة يف ولكـــن الـــذي يمكـــن أن يقـــال

  :كلمة الكفر له حالة من حالتني
احلالـــة األوىل إمـــا أن يعنـــي مـــا يقـــول, وإمـــا أنـــه ال يـــدري مـــا يقـــول ففـــي 

اجلواب السابق أنه كافر مرتد عن دينه, ولو كان هناك حاكم مسلم حيكـم 
 لو » من بدل دينه فاقتلوه«: بام أنزل اهللا فهذا يصدق عليه قوله عليه السالم

 القاديانيةًأن مسلام يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا, لكن مثل 
ً هـذا يقتـل; ألنـه أنكـر شـيئا معلومـا خـاتم األنبيـاءصأنكر أن يكون حممـد ً

مـا بالـك مـن سـب ! من الدين بالرضورة, ما بالك من سب الـذات اإلهليـة?
ًإىل آخــره, فــال شــك أن هــذا يعتــرب مرتــدا وأنــه يقتــل ردة, ! ?صرســول اهللا  ً

  .احلالة األوىل إذا كان يعني ما يقول يف هذا
التفــصيل, إمــا أن أمــا إن كــان ال يعنــي مــا يقــول فهنــا ال بــد مــن يشء مــن 

ًيكــون أعجميــا يقــول كلمــة عربيــة ال يفقــه معناهــا وهــي الكفــر أو أن يكــون 
ًعربيا مستعجام نيس اللغة العربية وما عاد يفقه فتكلم بكلمة الكفر وهو .. ً
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بعــض الكلــامت الــسابقة ســمعتم  يف ال يفهــم أهنــا كلمــة كفــر, وهــذا املثــال
فام أكثر مـا نـسمع »  فقد كفرمن حلف بغري اهللا«: قول الرسول عليه السالم

مــن املــسلمني احللــف بغــري اهللا كيــف? ألهنــم جيهلــون أن احللــف بغــري اهللا 
إن كــان : كفــر, فهــل هــذا حيكــم بكفــره? هــذا يــدخل عــىل التفــصيل الــسابق

  .يعني فهو كافر, وإن كان ال يعني فهنا يأيت البيان
و كفر فعليه أن ال بد أن يذكر هذا اإلنسان بأن هذا الكالم الذي يقوله ه

مــسند اإلمــام أمحــد بالــسند الــصحيح  يف يرجــع عنــه وإال قطــع رأســه, جــاء
 يف ًخطب يوما ص أن النبي«: عن عبد اهللا بن عباس ريض اهللا تعاىل عنه

فقــال عليــه ! مــا شــاء اهللا وشــئت يــا رســول اهللا: أصــحابه فقــام رجــل وقــال لــه
: ًأجعلتنــــي هللا نــــدا, أي » مـــا شــــاء اهللا وحــــده: ًأجعلتنــــي هللا نــــدا قــــل: الـــسالم

جملـــس نبيـــه وقـــد آمـــن بـــه  يف هـــذا الـــصحايب الـــذي جلـــس! ًرشيكـــا, تـــرى
: وأنقـــذه اهللا بـــه مـــن الـــرشك إىل التوحيـــد ملـــا قـــال لـــه الرســـول عليـــه الـــسالم

ًهل قصد أن جيعل رسـول اهللا رشيكـا مـع ! ً رشيكا, ترى» ًأجعلتني هللا ندا«
ذكري هــذا الرجــل أن هــذه بتــص اكتفــى رســول اهللالــذلكال; : اهللا? اجلــواب

الكلمــة التــي قلتهــا هــي كلمــة كفــر لكــن أنــا أدري أنــك ال تعنــي مــا تقــصد; 
ولذلك اكتفى بتـذكريه ومل يطبـق عليـه حكـم املرتـد عـن دينـه; ألنـه مـا كـان 

  .ًقاصدا ملا يقول
ًفمـــن نطـــق إذا بكلمـــة الكفـــر وهـــو يـــدري مـــا يقـــول فهـــو املرتـــد وحكمـــه 

املعنــــى الــــذي  يف أنــــه مل يعــــرف الدقــــةالقتــــل, ومــــن كــــان ال يــــدري لــــسبب 
حديث ابن عباس أو قـال كلمـة الكفـر وهـو يـدري مـا  يف تضمنه كالمه كام
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فهـو ال يكفـر ويف ذلـك نـزل : ًيقول لكنـه قاهلـا مـضطرا, هـذه صـورة أخـرى
  .)١٠٦:النحل(﴾æbfl¹⁄bči@Ğåč÷flàİŽß@ŽéŽjÜÓflë@flêŠ×c@žåflß@bÛg﴿: قوله تعاىل
الـــسند يشء مـــن الـــضعف لكـــن  يف  التفـــسري ولـــو أنـــهكتـــب يف كـــام جـــاء

ًاآليــة معناهــا واضــح جــدا, وهــذه الروايــة توضــح هــذا املعنــى أو تزيــده بيانــا  ً
ًوتوضــــــيحا أن املــــــرشكني ملــــــا أخــــــذوا بــــــالال وعــــــدي بــــــن حــــــاتم الطــــــائي  ً
ًوعذبومها عذابا شـديدا, أمـا بـالل فـذلك الرجـل الـصبور الـذي كـان حتـت  ً

أحـد : نه اإلرشاك باهللا فام يكـون منـه إال أن يقـولالعذاب الشديد يطلبون م
أحـــد, وهـــم يعذبونـــه أشـــد العـــذاب عـــامر بـــن يـــارس ريض اهللا عنـــه مل يـــصرب 
فعرضــــوا عليــــه ملــــا جــــسوا نبــــضه وأن صــــربه نفــــد عرضــــوا عليــــه أنــــه يــــسب 
الرســول ويــشتمه كــام هــم يــشتمونه حتــى يرتكــوا ســبيله, فــوافقهم فقــال عــن 

, فـــأطلقوا ســـبيله, لكـــن رسعـــان مـــا انتبـــه الرســـول بأنـــه ســـاحر شـــاعر كـــذاب
خلطئـــه فجـــاء إىل الرســـول عليـــه الـــسالم فـــذكر لـــه مـــا فعـــل, وهـــذا مـــن قـــوة 

ًأجــــده مطمئنــــا : كيــــف جتــــد قلبــــك? قــــال«: إيامنــــه, فقــــال لــــه عليــــه الــــسالم
 فـإن عـادوا إىل تعـذيبك ومل » فـإن عـادوا فعـد: باإليامن, فقال عليه الـسالم

مطمـئن .. ن تـشتمني وقلبـك عـامر بـاإليامنًجتد خملصا من العـذاب إال بـأ
كلمـــة : ًإيامنـــك, إذا يف بـــاإليامن فاختـــذ هـــذه الوســـيلة مـــا دام أنـــك ال تـــزال
  .بد منه, نعم الكفر ال يدان هبا القائل إال هبذا التفصيل الذي ال

  الغضب? يف  من قاهلا:مداخلة
يم القـرآن الكـر يف ربنا عـز وجـل ذكـر.. ال يؤاخذ!  كذلك يا أخي:الشيخ

قصة موسى مع قومه حينام ذهب ملناجاة ربه, وملا رجع ويف يده األلواح 
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من التوراة وأخرب اخلرب من أخيـه موسـى بـأن قومـه عبـدوا العجـل مـن بعـده 
ًأخـــذ األلـــواح ورضهبـــا أرضـــا, لـــو فعـــل هـــذا مـــسلم بـــالقرآن الكـــريم عامـــدا  ً

ً هــذا عامــدا, كــالم اهللا الــذي هــو التــوراة مــا يفعــل.. ًمتعمــدا يكفــر فكلــيم اهللا
ًالغضب أيضا عذر لذلك كان من رأي بعض العلامء وهو الصواب أن : ًإذا

حكم القايض غضبان ال ينفذ, مطلـق زوجتـه وهـو غـضبان ال ينفـذ طالقـه, 
 ملـاذا? ألن )١(» اثنني وهـو غـضبانبنيال يقيض القايض «: قال عليه السالم

: ل عليـه الـسالمالغضب حيول بني صاحبه وبني التفكري السليم, كـذلك قـا
  :  اإلغالق فرس بمعنيني)٢(» إغالق يف ال طالق«

نفــسه أن يطلــق  يف ًاإلكــراه فــإذا واحــد أكــره رجــال لغايــة: املعنــى األول
  .ًزوجته وهذا يقع كثريا فذهب يطلقها, ال يقع هذا الطالق; ألنه مكره

الغــضب, فــإذا غــضب اإلنــسان : فــرس بــاملعنى الثــاين وهــو اإلغــالق, أي
حالــة مــا وذهــب يطلقهــا هــذا الطــالق لغــو ال  يف ..ظــرف مــا يف تــهمــن زوج

قيمة له, وقصة موسى عليه السالم مع األلواح أكرب دليل عـىل أن صـاحب 
الغضب ال يؤاخـذ ولكـن هـذا الغـضوب ينـصح بـأن يملـك أعـصابه, ونحـن 
ننـــــــصح هـــــــؤالء الـــــــذين يـــــــسارعون إىل تطليـــــــق زوجـــــــاهتم بحالـــــــة غـــــــضبية 

لـيس «: اهللا, وتـذكروا قـول الرسـول عليـه الـسالميا مجاعة اتقـوا : ننصحهم
 فنقـــول )٣(» الـــشديد بالـــرصعة, إنـــام الـــشديد مـــن يملـــك نفـــسه عنـــد الغـــضب

                                                 
 ).٦٧٣٩رقم( البخاري )١(
 ).٧٥٢٥رقم( صحيح اجلامع )٢(
 ).٦٨٠٩رقم(ومسلم ) ٥٧٦٣رقم( البخاري )٣(



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٤٧٤ 

حالــــة الغــــضب  يف قــــد تــــسأل بعــــض النــــاس عــــن طالقــــك لزوجتــــك: هلــــم
فيطلقها منك وأنت تثق بعلمه لكن فيام بعد تندم والت حني مندم; لـذلك 

  .ال تغضب
ًأن رجال جاء «: صحيح البخاري يف حديثهذه املناسبة  يف ويعجبني
 كأنـــه  )١(»ال تغـــضب: أوصـــني يـــا رســـول اهللا, قـــال: فقـــال لـــه ص إىل النبـــي

ال : يــــا رســــول اهللا أوصــــني, قــــال: قــــال«... وجــــدها كلمــــة لــــيس هلــــا قيمــــة
 ثالث مرات, كأن » ال تغضب: يا رسول اهللا أوصني, قال له: تغضب, قال

 يف فوجدت اخلري كله: حياته, قال يف ااألخري فاء لنفسه وطبقه يف الرجل
  .ترك الغضب; لذلك الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب

  ) ٠٠ :٠٥: ١٩/ ٧٤٣("اهلدى والنور"

                                                 
 ).٥٧٦٥رقم( البخاري )١(



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٤٧٥ 

z١١٥x  

بالدنا هون مـن األمـور الكفريـة يعنـي  يف بعض األمور ترتكب خاصة يف شيخنا: سؤال
 سب الدين والـرب, كثـري مـن نرى خطورهتا أعظم من املسألة اليل احنا بصددها, أال وهي

ًمجاعاتنا وكذا من يسب اهللا والدين تكرارا ويوميا ويصيل, ولكن هذا أليس كفرا? ً ً 
  عندك تفصيل هلذا يا شيخ? 

 ما حيتاج إىل كبري تفصيل هذا, أنـا أعتقـد أن هـؤالء الـذين تـصدر :الشيخ
ر الــذين تــصد: مــنهم هــذه الكفريــات اللفظيــة, خلينــا نــسميها, بواقــع أمرهــا

ُمــنهم هــذه الكفريــات اللفظيــة, نحــن نــسمع الكثــريين مــنهم, مــن يتبع كفــره  ــُ ِ ْ
باالستغفار, هذا إيش معناه, معناه أنه هـذا حيتـاج إىل عـصايتني تالتـة ولـن 

هـذا مـن سـوء : أريد أن أقول. يعود مرة أخرى إىل مثل هذه اللفظة الكافرة
 عـىل رشيعـة رب الرتبية, وعدم قيام احلـاكم بالواجـب مـن تربيـة املـسلمني

žáØÛflë@¿@@@ïčÛžëc@bflí@ñbflîfly@̃﴿: العـــاملني, كـــام قـــال عـــز وجـــل bfl–čÔÛa
člbfljÛþa﴾) فلـو أن هنـاك نظامـا حيكـم باإلسـالم عـىل األقـل مـن )١٧٩:البقـرة ,ً

ًبعــض اجلوانــب منهــا, اليــوم نعــرف مــع األســف الــشديد أن فــردا مــن أفــراد 
ًالرعيـــة لـــو أنـــه ســـب مقامـــا ســـاميا مـــن ال بـــرش هـــذا ال بـــد مـــن أن يعاقـــب وأن ً

, بيــنام ..ًيــسجن, وال يــدقق فيــه التــدقيق الواجــب رشعــا, يــا تــرى هــذه هتمــة
تــصل القــضية املتعلقــة بــسب رب العــاملني أو ســب نبيــه الكــريم أو رشيعــة 
ًاإلســالم يفهمــون جيــدا أن هــذا وقــع بيلفوهــا وبمــشوها, فهــذا كلــه عكــس 
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 مــرة مــرتني ثالثــة, وشــاع اخلــرب للحقــائق, فلــو كــان هنــاك مــن يــؤدب هــؤالء
 يف ًبــني أمثــال هــؤالء القلــييل األدب والرتبيــة فــسوف لــن تــسمع أحــدا يقــع

هــذا الكفــر اللفظــي, فأنــا أريــد أن أصــل, هــذا واقعنــا مــع األســف الــشديد, 
مـــن يقـــيم احلكـــم الـــرشعي عـــىل هـــذا الفاســـق, فـــنحن اآلن مـــا  يف يعنـــي مـــا

ى أن نـذكرهم وأن نعـرفهم بأنـه ًالذي نملكه مع هـؤالء, مـا نملـك شـيئا سـو
هـــذا كفـــر, فهـــل أنـــت تعنـــي مـــا تقـــول? نحـــن نعـــرف أن بعـــض الكفـــار مـــن 

بـال اهللا بـال : الشباب الذين ربوا تربية ال دينية قد يصارحك بالواقع, بيقلـك
إســــالم بــــال كــــذا إىل آخــــره, هــــذا رش مــــا يمكــــن أن يقــــع مــــن أنــــواع هــــؤالء 

ًيشء, إذا لـيس لـك إال الكلمـة الفاسقني, ماذا يمكنـك أن تفعـل معهـم? ال 
ًالطيبة إال النصيحة, وتذكريه بأنك إن كنت مـسلام حقـا, فـام ينبغـي لـك أن  ً
تــسب رب العــاملني الــذي خلقــك وعــدلك وســواك إىل آخــره, لــذلك بــارك 
اهللا فـــيكم نحـــن جيـــب اآلن أن هنـــتم باإلصـــالح املـــزدوج, إصـــالح القلـــب 

 اقتلـــه, ســـتقتله وقـــد تكـــون َّوالقالـــب, وال نـــتحمس إنـــه هـــذا كفـــر يـــال بقـــى
ًخمطئــا ألنــه قــد ال يكــون قــد كفــر كفــرا يــستحل بــه دمــه, فتقتــل أنــت مقابــل  ً
قتلــك إيــاه, وربــام تتــسع القــضية بــسبب القبليــة أو البلديــة أو مــا شــابه ذلــك, 

ال بـد مـن هـذا التفـصيل لـنخلص مـن كثـري مـن املـشاكل, منهـا : لذلك نقول
  .هذا اخلروج السابق ألوانه

 يف هــــذا بالنــــسبة لأللفــــاظ حــــديث املتفــــق عليــــه يف هــــل يــــدخل :امللقــــي
  .الرجل الذي ضلت ناقته

  . آه أنت ريب:الشيخ
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   اللهم أنت عبدي وأنا ربك:امللقي
. قلبه يف  اللهم أنت عبدي وأنا ربك نعم, هذا قال بلسانه ما ليس:الشيخ

لكــن لكــن ال خيفــى عــىل مجيــع احلــارضين بخاصــة عــىل مــثلكم أن هنــاك 
  .ًبريا بني هذا; ألنه هذا من شدههًفرقا ك

  . نعم:امللقي

  . قاهلا هذه الكلمة الكافرة, لكن ذاك من سوء تربيته:الشيخ
   ال أقصد أنه مها أن القلب مل يربط عىل هذه:امللقي
  ً قصدك مفهوم متاما, :الشيخ
  . نعم:امللقي
  . لكن أردت أن أنبه عىل الفرق:الشيخ

  )٠٠ :٢١ :٢٤/ ٧٥٢(" اهلدى والنور "
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 :من الناس من يسب الذات اإلهلية, وهؤالء عىل ثالثة أصناف: مداخلة

حالــة غــضب شــديد فــإذا هــدأ وتــذكر اســتغفر  يف يــسب: الــصنف األول
  .وتاب

ًيسب جحودا وإنكارا وتكربا ويف كل حالة: الصنف الثاين ً ً.  
ًيــسب عنــادا للمتــدينني, أو إذا رأى متــدين يثــري غــضبه, : الــصنف الثالــث

فام حكم كل من هؤالء, وماذا جيب عىل كل منهم, وماذا جيب عىل من 
  يعارشهم أو يسكن معهم? 

 األصناف الثالثة أنا فهمت صـنفني جيمعهـام اإليـامن وهـو الـذي :الشيخ
حالة الغضب لكن نعرف عنه أنه  يف حالة الغضب, والذي يسب يف يسب

  . اب عنهجو يف جيحد الرشع, فالقسم الثالث ليس واضح حتى نفكر
  . ًمثال غضب مع أحد املتدينني...  يدعي أنه مؤمن لكن:مداخلة
   هذا واحد, اترك امللحد, والثاين من? :الشيخ

ًالــــذي إذا غــــضب ألي غــــضب مــــثال يــــسب ثــــم إذا هــــدأ :  الثــــاين:مداخلــــة
  . استغفر
  .  هذا هو:الشيخ
  ., ذاك فقط مع املتدينني]...نفسه[ ليس :مداخلة



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٤٧٩ 

  ما الفرق بينهم? !  يا أخي هذا هو واحد:الشيخ
 ال, يوجد اثنني مع امللتزمني, إنسان ال يستعمل هذه الطريقة إال :مداخلة

  . أي غضب يف مع امللتزمني, وإنسان مع كل الناس
, أما من من سب اهللا عز وجل وهو قاصد فهو كافر مرتد عن دينه! املهم أخي :الشيخ

 فــإذا مــا ذكــر تــذكر وتــاب ثــورة غــضبية, يف يــسب اهللا أو رشعــه ودينــه وهــو
ًوأناب واستغفر فهذا ليس كافرا بل هو فاسق ينبغي أن يؤدب, ولكـن فـيام 
يتعلــق بجــزء آخــر مـــن ســؤالك, مــا موقــف مـــن يــسمع مــن هــذا أو ذاك هـــذا 

بالنـــسبة هلـــذا الـــسامع لـــيس لـــه إال أن : الـــضالل وهـــذا الكفـــر, فـــنحن نقـــول
 أن ينكــر عليــه بالفعــل يــذكره وأن ينــصحه وأن ينكــر ذلــك عليــه بقولــه, أمــا

لــيس مــن خــصوص األفــراد وإنــام هــذا مــن خــصوص مــن كلفــه : ًفــذلك أوال
الــشارع بإقامــة احلــدود, فهــذا الــذي يــسب اهللا أو رشيعتــه هــذا إمــا أن يكــون 
ًملحدا فيستتاب فإن تـاب وإال قتـل, مـن الـذي يـستتيبه ومـن الـذي يقتلـه إذا 

  .مل يتب? هو احلاكم
أكثــر  يف أن احلــاكم اليــوم مــع األســف: ً وأبــداًوإذا قيــل كــام نــسمع دائــام

إذا احلـــاكم مل يطبـــق : الـــبالد اإلســـالمية ال يطبـــق أحكـــام الـــرشيعة, فنقـــول
أنـــه ال يريـــد أن يطبـــق أحكـــام الـــرشيعة, فـــإذا : أحكـــام الـــرشيعة فـــذلك معنـــاه

هــو : مثــل هــذا الكــافر معنــى ذلــك يف قمــت أنــت وطبقــت احلكــم الــرشعي
رشعي عليـك, وهلـذا فلـيس لـك إال أن تنـصح سـيعود ويطبـق حكمـه غـري الـ

  .وأن تذكر
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ًكثـــريا مـــا نـــسمع أن رجـــال وحـــديثا : ثـــم هنـــاك تفـــصيل ال بـــد مـــن مراعاتـــه ًً
ًأن أخـــا قتـــل أختـــه ملـــاذا? ألنـــه علـــم أهنـــا تتعـــاطى : ســـمعنا حادثـــة مؤســـفة

هــذا الزمــان, يمكــن أن تكــون هــذه  يف الفاحــشة, وهــذا يتكــرر مــع األســف
 يف ًأخيهــا أو مــن أبيهــا أن يكــون مــسئوال عــن وقوعهــاالفتــاة التــي قتلــت مــن 

الفاحشة هو أبوها وأخوها, حيث أرخوا هلا احلبل كام يقال عىل الغارب 
وأطلقــوا هلــا احلريــة الكاملــة, فــإذا خرجــت مــن بيــت أبيهــا أو أخيهــا ختــرج 
متربجــة بزينتهــا, وهــم يــشاهدوهنا بــل هــم الــذين يــشرتون هلــا هــذا اللبــاس 

 الفاحـشة الكـربى وهـم الـذين يـرسوا الـسبيل هلـا يف  وقعـتاخلليع, فإذا ما
هذه الفاحشة ثارت فيهم الغرية فقتلوها, فهـم اجلنـاة عليهـا  يف وقوعهايف 

ًأوال, ثم قد ال تستحق القتـل فقـد تكـون مـثال غـري متزوجـة فـال جيـوز قتلهـا  ً
  .وإنام جلدها

هـــؤالء فهـــؤالء الـــذين يريـــدون أن يتولـــوا تنفيـــذ بعـــض احلـــدود الـــرشعية 
  .جيب أن يكونوا من أهل العلم: ًأوال

جيب أن يكون قد وكل إلـيهم تنفيـذ األحكـام الـرشعية, وهـذا ال : ًوثانيا
هـؤالء النـاس الـذين يـسبون : أكثـر األحـوال التـي تقـع اليـوم منهـا يف يتحقق

ـــــه احلكـــــم  ـــــورة غـــــضبية, فأنـــــت ال تـــــستطيع أن تطبـــــق علي ـــــسان لث ديـــــن اإلن
ســــلطة .. ون لــــك ســــلطة عليــــه غــــري الكــــالمالــــرشعي; ألنــــك ينبغــــي أن يكــــ

  .تنفيذية كام يقولون
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ًهلـــــذا إذا ســـــمعتم إنـــــسانا يكفـــــر بلـــــسانه كفـــــرا مـــــا فلـــــيس علـــــيكم إال أن  ً
تذكروه, وأن تأمروه باملعروف وأن تنهوه عن املنكر فـإن تـاب فبهـا ونعـم 

  . وإال فأمره إىل اهللا
فار أو تلزمــه بالنــسبة للــذي هيــدأ ويــستغفر, ينفعــه االســتغ!  شــيخ:مداخلــة
  الشهادة? 
ً الــشهادة أخــي هنــا جتــب فــيام إذا كــان قاصــدا والعيــاذ بــاهللا; ألنــه :الــشيخ

َـكفر, وحينئذ ال جتب الـشهادة فقـط, إذا كـان متزوجـا طلقت زوجتـه فعليـه  ُ ًِّ ٍ
ًأن يعقد عليها من جديد, ترتتب أحكام رشعية فيام إذا كان قاصدا للسب; 

  .ًألن هذا يكون كفرا قلبيا
كثــري مــن هــؤالء الــذين تقــول عــنهم يــستغفرون كفــرهم هــذا كفــر لفظــي و

ٍليس كفر قلبي, فحينئذ ال جتب الشهادة, لكـن إذا قاهلـا عـىل سـبيل الـذكر 
والتوبــة واألوبــة إىل اهللا فهــذا جيــد بــال شــك, لكــن جيــب أن نعــرف أنــه إذا 

جتــب إذا كــان ســب عــن : أال جتــب عليــه الــشهادة مــن جديــد? نقــول: قلنــا
  .ًعن قلب, وجيب عليه بعد ذلك أمور وأشياء كثرية كام قلنا آنفا.. عقيدة

  )٠٠ :٥٥ :٤٥/ ٥٤٤(" اهلدى والنور"
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z١١٧x אא 
ًأيضا وردت بعض اآلثار عند بعض األئمة وعـن بعـض الـصحابة كخالـد ! شيخنا: سؤال

اهللا أو الرسول واعتربوه كفر ردة فهل هذا بن الوليد, وبعض األئمة كاإلمام أمحد بكفر شاتم 
 . عىل إطالقه? نرجو اإلفادة

ً ما نرى ذلك عىل اإلطالق, فقد يكـون الـسب والـشتم ناجتـا عـن :الشيخ
قــد يكــون عــن : ًاجلهــل وعــن ســوء الرتبيــة, وقــد يكــون عــن غفلــة, وأخــريا

قصد ومعرفة, فإذا كان هبذه الصورة عن قـصد ومعرفـة فهـو الـردة الـذي ال 
شـــكال فيـــه, أمـــا إذا احتمـــل وجـــه مـــن الوجـــوه األخـــرى التـــي أرشت إليهـــا إ

  .ًعدم التكفري أهم إسالميا من املسارعة إىل التكفري يف فاالحتياط
إذا اتفـق تـسع وتـسعون : ويعجبني هبذه املناسبة أن لبعض الفقهاء قـول

ٍعاملا عىل القول بتكفري شـخص بـسبب مـا بـدر منـه مـن مكفـر, وواحـد  يف ً
ال يكفـر هـذا حتـى جيمـع : ً قال هذا لـيس كفـرا فـإنام هـو الفـسق, قـالاملائة

عىل تكفريه من املائة مائة, هذا هو احليطة واحلذر الذي يـستفاد مـن مثـل 
مـــــن كفـــــر مـــــسلم فقـــــد حـــــار الكفـــــر عـــــىل «: قولـــــه عليـــــه الـــــصالة والـــــسالم

  .ًمن كفر مسلام فقد كفر: العبارة األشهر و)١(»أحدمها
االحتيــاط مــن إطــالق الكفــر عــىل مــسلم يــشهد فلــذلك ينبغــي الــتحفظ و

ر باحلــــديث  ــــأن ال إلــــه إال اهللا وأن حممــــد رســــول اهللا, وهبــــذه املناســــبة أذك ِّ
                                                 

 ).٧/٤٠٣( سنن البيهقي الكربى )١(
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ًالـــصحيح املعـــروف بـــأن رجـــال مـــن أصـــحاب الرســـول عليـــه الـــسالم لقـــي 
دءا باملبــارزة واملقاتلــة, فلــام صــار املــرشك حتــت رضبــة ســيف  َمــرشكا وب َ ــ َ ً

  إال اهللا, فام بااله بل قتله, فلام بلغ خربه النبيأشهد أن ال إله: املسلم قال
ًغضب غضبا شديدا وأنكر عىل الرجل املسلم الـصحايب الـذي قتـل  ص ً

يــا : ال إلــه إال اهللا, قــال: ذلــك املــرشك حيــنام ســمع منــه تلــك الكلمــة الطيبــة
هنــا » هــال شــققت عــن قلبــه«: ًمــا قاهلــا إال فــرارا مــن القتــل, قــال! رســول اهللا

ظاهر هذا املرشك الذي كان يقاتـل املـسلم » ال شققت عن قلبهه«الشاهد 
تلــــك اللحظــــة التــــي شــــعر بأنــــه أصــــبح حتــــت رضبــــة ســــيف  يف عــــىل دينــــه

أشهد أن ال إله إال اهللا الظاهر أنه ما قاهلا إال تقيـة, لكـن مـع : الصحايب قال
ذلك اعتد عليه الصالة والسالم هبذه الكلمـة الطيبـة وهنـى ذلـك الـصحايب 

  .ه التي فعلهاعن فعلت
ًالتكفــري أمــر صــعب جــدا, ثــم أنــا أرى وهــذا يوصــلنا بطبيعــة البحــث : ًإذا

إىل لفت النظر إىل ما عليه كثري من الشباب املتحمس اليـوم مـن أن يـضيع 
إطــــــالق كلمــــــة الكفــــــر عــــــىل كثــــــري إن مل نقــــــل عــــــىل كــــــل حكــــــام  يف وقتــــــه

 الكلمــة املــسلمني, إهنــم هــؤالء كلهــم كفــار, فــشغلوا أنفــسهم بــإطالق هــذه
ًإن هؤالء الذين يكفرون قد يكـون فـيهم مـن يـصيل مـثال وقـد : فنحن نقول ُ َّ َ ُ

يكــــون فــــيهم مــــن يــــصوم ومــــن حيــــج إىل آخــــره, فهنــــاك ظــــواهر تــــدل عــــىل 
إسالمهم, وهنـاك ظـواهر أخـرى قـد تـدل عـىل كفـرهم, فـام ينبغـي نحـن أن 
ًا, نــسارع إىل تغليــب الكفــر عــىل اإلســالم بخطــورة التكفــري كــام ذكرنــا آنفــ

مــا الــذي نــستفيده نحــن اليــوم مــن تــشهري : هــذا مــن جهــة, مــن جهــة أخــرى
ســـالح التكفـــري عـــىل احلكـــام أو عـــىل بعـــض أتبـــاع احلكـــام مـــا دام أننـــا ال 
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مثــل احلــديث  يف ًنــستطيع أن نعمــل شــيئا ممــا أباحــه الرســول عليــه الــسالم
ويف احلـــديث » ال مـــا صـــلوا«: أفـــال نقـــاتلهم? قـــال: املعـــروف حيـــنام قـــالوا

ًما مل تروا كفرا بواحا«: آلخرا  فإذا رأينا الكفر الـرصيح ونحـن ال نـستطيع »ً
ًأن نقــاتلهم فــام الفائــدة مــن إثــارة هــذا املوضــوع ســوى تــشغيل أنفــسنا أوال 

ًبام ليس هو األهم بالنسبة إلينا كطلبـة علـم وفقه, وثانيـا ٍْـ ِ  يف بـام قـد يـرضنا: ٍ
  .ًحياتنا اإلسالمية ثانيا

ــــورعنحــــن جيــــب أن : ًإذا , ومــــن أجــــل »تكفــــري«: اســــتعامل كلمــــة يف نت
التحذير من فعلة هـؤالء الـذين يريـد أولئـك أن ينزلـوا علـيهم أحكـام الكفـر 

كثــري منهــا  يف نكتفــي بــأهنم ضــالون, وأهنــم قــد حــادوا عــن أحكــام الــرشيعة
ويف قليل, فهذا يكفينا أن نقول أن هذا هـو الـضالل املبـني, أمـا فـالن كـافر 

  . قال كذا فقد كفر إىل آخرهومن.. وفالن كافر
عىل هذا نحن نقول بالنسبة لذاك السؤال, أما من صدر منه كلمة الكفر 
فهو معروف عند املسلمني أنه يستتاب فإن تاب فهذا يدل عىل أنه مل يكن 

ُقاصــدا لكلمــة كفــر,وإن أرص عــىل ذلــك قتــل قتــل ردة وكفــر وال يــدفن  يف ً
  .مقابر املسلمني

ًألة خطـــرية جـــدا وهنـــا أذكـــر باحلـــديث وأهنـــي مـــسألة الكفـــر حقيقـــة مـــس
 يف احلـــــديث الـــــذي رواه اإلمـــــام البخـــــاري.. اجلـــــواب عـــــن هـــــذا الـــــسؤال

كـــان فـــيمن قـــبلكم رجـــل قتـــل تـــسعة «: أنـــه قـــال ص صـــحيحة عـــن النبـــي
  ..»ًوتسعني نفسا
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ًكان فيمن قبلكم رجل مل يعمل خريا قط فلام «: ًعفوا هذا ال هيمنا اآلن
خــري : أي أب كنــت لكــم? قــالوا:  حولــه فقــال هلــمحــرضته الوفــاة مجــع بنيــه

ً فلئن قدر اهللا عيل ليعـذبني عـذابا شـديدا−  وهنا الشاهد − : أب, قال هـذا » ً
قــدرة اهللا عــز وجــل أن يــتمكن مــن تعــذيب هــذا املجــرم  يف هــو الكفــر شــك
ًولئن قدر اهللا عيل ليعذبني عـذابا : قال«: ًحياته خريا قط يف الذي مل يعمل

فــإذا أنــا مــت فحرقــوين : قــال«: ملــة هــذه الكفريــة مــاذا أوىصولتك» ًشــديدا
زعمـه  يف ملـاذا?» الـريح يف البحـر ونـصفه يف بالنار, ثم ذروا الرماد نـصفه

 يف فلـام مـات حرقـوه بالنـار وأخـذوا الرمـاد نـصفه: ليضل عن ربه, الـشاهد
البحـــر املـــائج, فقـــال اهللا تعـــاىل لذراتـــه  يف الـــريح اهلـــائج والنـــصف الثـــاين

: ما محلك عىل مـا فعلـت? قـال! َكوين فالنا ً فكان فالن, أي عبدي«: هذه
ü@fléÜÛa@Şæg@@﴿: هنـا اآلن نـأيت إىل قولـه تعـاىل» فقد غفـرت لـك: خشيتك قال

Žõbfl’flí@žåflàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë@čéči@ÚflŠž’Ží@žæc@ŽŠčÐžÌflí﴾)٤٨:النساء(.  
ك هـذا كفـر, فـأقول بمثـل ال هـذا مـا أرش: هذا أرشك, وقد يقول بعـضكم

لغة الـرشع لفظـان مرتادفـان, فكـل مـن  يف أن الرشك والكفر: هذه املناسبة
كفــر فقــد أرشك ومــن أرشك فقــد كفــر, وهــذا لــه بحــث آخــر وال نخــوض فيــه 

حيــنام ظهـــر منـــه أنـــه : أن هـــذا الرجـــل حيــنام ظهـــر منـــه أقـــول: اآلن, الــشاهد
عذيبه بناء عىل أنه مل يعمـل ينكر قدرة اهللا عىل مجعه وعىل بعثه ثم عىل ت

: مـــا جوابنـــا عـــن قولـــه تعـــاىل: ًهـــذا كفـــر, إذا: ًخـــريا قـــط ملـــا ظهـــر منـــه هـــذا
﴿@@@@@@@Žõbfl’flí@žåflàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë﴾) هـذا كفر, ومـع ذلـك قـد غفـر? )٤٨:النـساء ٌ ْـ ُ

ر مل يكـــن مقـــصودا بالقلـــب, مل يكـــن معقـــودا: اجلـــواب ًإنـــه كف ً ـــ ٌْ القلـــب  يف ُ
 مــن ربــه تبــارك وتعــاىل عــىل مــا جنــت يــداه مــن املعــايص وإنــام مــن خوفــه
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تـاريخ  يف واآلثام أوىص بمثل هذه الوصية اجلائرة التي ربام مل تقع مثلهـا
: هذه الدنيا كلها, ثم أوىص بتلك الوصية إهنا كفر وإهنا ضالل لكننا نقول

الكفــــر وقــــع الكفــــر عليــــه, هــــذه حقيقــــة جيــــب أن  يف لــــيس كــــل مــــن وقــــع
تكفــــــري  يف ا نكــــــون مــــــن اخلــــــوارج الــــــذين يبــــــالغوننستحــــــرضها حتــــــى مــــــ

املـــسلمني بـــسبب ارتكـــاهبم لـــبعض الـــذنوب واملعـــايص, وإن كـــان بحثنـــا 
الكفــــر لكننــــا نفــــرق بــــني الكفــــر  يف الــــذنب واملعــــصية وإنــــام هــــو يف لــــيس

ًاملقــصود قلبــا وبــني الكفــر الــذي مل يقصد قلبــا, وإنــام قالبــا وفعــال, هــذا مــا  ً ــ ْ ًَ ُ
  . أردت التذكري به

  )٠٠ :٤٦ :٨٢٠/٠٣(" اهلدى والنور" 
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z١١٨x א 
 ]:قال اإلمام[

فهــــذا الــــذي رأيتــــه  )١(»هنيــــت عــــن قتــــل املــــصلني«: يقــــول ص الرســــول
يــصيل ومــع ذلــك ســب اهللا والرســول, هــذا جيــب أن ينــصح, فــإذا نــصحته 

بالنـسبة تبني لك هل صالته عن عقيـدة أم عـن نفـاق, فـإذا قـال لـك كـام قلنـا 
اهللا يتــوب عليــك, : لــبعض املــصلني حيــنام ينــصحون أن يــصلوا, يقــول لــك

اهللا يلعـن الـشيطان, اسـتغفر :  الذي سب اهللا ورسـوله نـصحته قـالاًأيضا هذ
اهللا, ماذا تقـول فيـه? هـل كـان كفـره عـن قـصد وعـن قلـب, أم كـان كفـره عـن 

  ..لفظ وليس عن قلب
 حتـى نـستفيد بـارك اهللا فيـك,  نحن ال نريد أن نترسع, نحن نسأل:مداخلة

ال  ص لكــــن معظــــم الــــذين ننــــصحهم ليرتكــــوا ســــب اهللا وســــب رســــول اهللا
يرتكــون ويــرصون عــىل ذلــك, فــام حكــم هــذا? أمــا الــذي يــصيل ويــسب اهللا 

  .ًغضب أو جهال أو كذا كام تفضلت, هذا علمناه
 .فام حكمه. أما ذاك الذي يرص عليها ونحن ننصحه ويرص عليها

 .كافر: الشيخ
  )٠٠:٠٠:٠١/ ٦٣٤"(اهلدى والنور"

                                                 
 ).٤٢٧١رقم( صحيح اجلامع )١(
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z١١٩x אא،א 
بــسم اهللا الــرمحن الــرحيم احلمــد هللا رب العــاملني والــصالة والــسالم عــىل نبينــا :ســؤال

حممــد وعــىل آلــه وصــحبه أمجعــني, صــاحب الفــضيلة الــشيخ حممــد نــارص الــدين األلبــاين 
ات سألتم عن بعض السفهاء الـذين يـستهزئون لقاء سابق معكم قبل ثالث سنو يف سلمه اهللا

بالدين وربام سبوا الدين فكان جواب سامحتكم أن مثل هؤالء يؤدبون ويرضبون باألسواط 
ثم بعد ذلك ينتهى يعني يرتكون وال حيكم عليهم بيشء, فهذه مسألة حقيقة يعني فهمت من 

وا أن الـــشيخ يطلـــق أن ًبعـــض النـــاس فهـــام ال يريـــده الـــشيخ نـــارص ســـلمه اهللا بحيـــث أهنـــم ظنـــ
ًاالســتهزاء مــثال بالــدين أو ســب الــدين أو ســب النبــي لــيس كفــرا فأريــد مــن الــشيخ ســلمه اهللا  ً
ًتوضيح هذا, وإن أذن يل الشيخ قبل اجلواب أن أقرأ شيئا يسريا من فتاوى الشيخ حممد بـن 

ول هــذه إبــراهيم العالمــة مفتــي الــديار الــسعودية رمحــه اهللا حــول يعنــي ســؤال ســئل الــشيخ حــ
 املسألة فأجاب?

 إذا شئت تفضل?:الشيخ

 قال بسم اهللا الـرمحن الـرحيم مـن حممـد بـن إبـراهيم إىل فـضيلة :مداخلة
الــسالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه; فقــد : مــساعد قــايض حمكمــة ســابطة

جـــرى اطالعنـــا عـــىل خطـــابكم بـــرقم وتـــاريخ كـــذا وكـــذا بخـــصوص مـــسألة 
 ديـــن حممـــد بـــن املهـــدي, ومـــا معـــوض بـــن فـــالن, ومـــا صـــدر منـــه مـــن لعنـــه

ًحقــــه مــــن جلــــده عــــرشة أســــواط تعزيــــرا واســــتتابته, ثــــم توبتــــه  يف قررمتــــوه
واســتغفاره وطلــبكم منــا اإلحاطــة بــذلك; ونفيــدكم أن ســبه ديــن حممــد بــن 

 هـــو ســـب للـــدين اإلســـالمي −  واحلـــال أن حممـــد املهـــدي مـــسلم− مهـــدي
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ليـــه فليـــزمكم وســـب الـــدين كـــام ال خيفـــى علـــيكم ارتـــداد والعيـــاذ بـــاهللا, وع
عــــالوة عــــىل مــــا أجــــريتم إحــــضار املــــذكور وأمــــره باالغتــــسال ثــــم النطــــق 
بالــشهادتني وجتديــد التوبــة بعــد إخبــاره بــرشوطها الثالثــة مــن اإلقــالع عــن 
ًموجب اإلثم والندم عىل صدوره منه والعزم عىل عدم العودة إليه, ونظرا 

 قررمتـوه عليـه ملا ذكرتـه عنـه بأنـه جاهـل بمـدلول مـا صـدر منـه فيكتفـى بـام
, مفتــي الــديار الــسعوية, إن أذنــت يل ,ًتعزيــرا, وفقكــم اهللا والــسالم علــيكم

 ًأيضا بفتوى أخرى?

 . تفضل:الشيخ

ً أيــضا هنــا حكــم مــن ســمى علــم التوحيــد علــم التــوحيش وعلــم :مداخلــة
 الفقه علم حزاوي العجائز, من حممد بن إبراهيم

 ? سامه ماذا:الشيخ

 . حزاوي العجائز:مداخلة

 . شو يعني العجائز,حزاوي أيش يعني:الشيخ

 . يعني أحاديث, أحاديث العجائز:مداخلة

  هي لغة نجدية يعني?:الشيخ

 . ال أعلم يا شيخ:مداخلة

 . طيب:الشيخ

ســلمه اهللا, الــسالم علــيكم ...مــن حممــد بــن إبــراهيم إىل فــضيلة قــايض
وتــاريخ فقــد وصــل إلينــا كتابــك رقــم كــذا وكــذا : ورمحــة اهللا وبركاتــه وبعــد
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كذا وكذا, الذي ذكرت فيه حالة بعض الشباب من تالميذ املدارس وأهنم 
يـــسمون علـــم التوحيـــد علـــم التـــوحيش ويـــسمون علـــم الفقـــه علـــم حـــزاوي 

ال شـك أن مثـل هـؤالء متجنـون : العجائز تسأل عن حكم هؤالء واجلواب
عـــىل الـــرشيعة اإلســـالمية وعلومهـــا, وهـــذا يـــدل عـــىل اســـتخفافهم بالـــدين 

م عــىل رب العــاملني, ومــن أطلــق هــذه املقالــة عــىل علــم التوحيــد وجــرأهت
الــذي بعــث اهللا بــه الرســل وأنــزل بــه الكتــب وهــو يعلــم معناهــا فــال شــك أنــه 
مرتد, ولكـن ينبغـي معرفـة الفـرق بـني احلكـم عـىل شـخص بعينـه وبـني مـن 
قال من فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا فهو كـافر, ألن الـشخص املعـني ال 

ًبات صـدورها منـه باختيـاره وكونـه مكلفـا بالغـا عـاقال, ومـن أطلـق بد من إث ً ً
هذه املقالة عىل علـم الفقـه فهـو خمطـئ ومـتجن عـىل علـوم الـرشيعة لكـن 
ال يبلغ به إىل احلكـم عليـه بـالردة, وعـىل كـل فيتعـني تعزيـر كـل مـن يـصدر 
ًمنــه مثــل هــذه األلفــاظ, فــإن كــانوا أطفــاال وســفهاء فهــذا أخــف, وإن كــانوا 

ًبارا عقالء فهذا أغلظ والعياذ باهللا, واحلقيقة أن هذا مما يستغرب وقوعه ك
مدارســـهم  يف وال ســـيام مـــن طـــالب املـــدارس الـــذين يتلقـــون هـــذه العلـــوم

انتهى إىل هنا املقصود من كالمه عليه رمحة اهللا, .وهي من أهم مقرراهتم
 .تفضل سلمك اهللا

د اهللا والــصالة والــسالم  الــذي أراه وأديــن اهللا بــه وأقــول بعــد محــ:الــشيخ
عقيـــديت مـــا أســـمعتني إيـــاه مـــن كـــالم  يف أن األمـــر ال يتعـــدى: عـــىل رســـوله

ًفتـــاواه, لكنـــي أريـــد أن أوضـــح شـــيئا تـــضمنه جـــواب  يف الـــشيخ رمحـــه اهللا
الــشيخ لكــن حيتــاج إىل يشء مــن البيــان; فأنــا أقــول مــن املعلــوم عنــد كافــة 

ً املـتكلم بكلمـة حتتمـل أمـرا العلامء أن األقوال بمقاصد قائليها فإذا تكلم
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ًخمالفــا للــرشع, واملخالفــة قــد تــزدوج فقــد تكــون كفــرا وردة, وقــد تكــون  ً
ذلــك هــو احللــف بغــري اهللا تبــارك وتعــاىل فــنعلم  يف معــصية, وأوضــح مثــال

: , ويف اللفـــظ اآلخـــر»مـــن حلـــف بغـــري اهللا فقـــد أرشك«: صًمجيعـــا قولـــه 
بغري اهللا أنه كفـر كفـر ردة, كل من حلف ] نقول أن[, فال نستطيع»فقد كفر«

ولكـــن قـــد يكـــون هـــذا احلـــالف بغـــري اهللا كفـــر كفـــر ردة, قـــد يكـــون, وقـــد ال 
  . يكون

ولـــذلك فلتأكيـــد أحـــد االحتاملـــني ورفـــع االحـــتامل اآلخـــر فـــال بـــد مـــن 
ًمعرفتنا بطريقة أو بأخرى ما الذي قصده هذا احلالف; فإن كان قصد فعال 

ً عــز وجــل تعظــيام لــه كتعظيمــه هللا تعظــيم املحلــوف وهــو غــري رب العــاملني
هـذه احلالـة  يف  فيكـون− وهذا ما ال يفعله فيام أعتقـد أي مـسلم− عز وجل 

ًكفـــــر ردة, ولكـــــن كـــــام قلـــــت آنفـــــا هـــــذا مـــــا ال أعتقـــــده; أن فـــــردا مـــــن أفـــــراد  ً
بــــالد  يف املــــسلمني ومــــا أكثــــر هــــؤالء الــــذين حيلفــــون بغــــري اهللا عــــز وجــــل

ظــيم املحلــوف بغــري اهللا عــز وجــل اإلســالم, مــا أعتقــد أن أحــدهم يعنــي تع
ًكحلفــه بــاهللا أو أن جيعلــه أعظــم منــه, ال أعتقــد هــذا ولــذلك نــرى كثــريا مــن 

بـــاء عـــادة احللـــف باآل− هـــؤالء املـــسلمني الـــذين غلبـــت علـــيهم هـــذه العـــادة 
واألنبيـــاء والرســـل بـــل وبـــرأس الرجـــل وبلحيتـــه وشـــاربه ونحـــو ذلـــك مـــن 

ول اهللا يقــول كــذا وكــذا فهــذا ال  إذا مــا ذكــر وقيــل لــه رســ− األيــامن القبيحــة
  . ًجزاك اهللا خريا, وأنا ما كنت أعرف هذا, ويستغفر اهللا: جيوز; يقول

هذا مثال أريد أن أصل به إىل موضوع من يسب اهللا عز وجل, أو يسب 
نبيه عليه السالم, أو يسب الدين; األمـر يعـود إىل القـصد; ألن اإلنـسان قـد 
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ضب شـديد يعميـه عـن الكـالم املـستقيم حالـة غـ يف ًيتكلم وقـد يفعـل فعـال
 الذي ينبغي أن يتكلم به, فإذا ما سمعنا شخص من هـؤالء كـام قـال الـشيخ

بعضهم السفهاء يسبوا الرشع أو الدين أو رب العزة أو نبيه عليه السالم يف 
 − ًهذا يقع كثريا منهم ومن الناصحني واملذكرين هلـم− إلخ, فإذا ما ذكروا 

ًأستغفر اهللا, فهذا يدل عىل يشء مهم جدا ..  الشيطانلعنة اهللا عىل: بيقول
يــضطرنا نحــن أال نتــسارع إىل إصــدار حكــم التكفــري بحقــه; ألنــه مل يتقــصد 
الكفــر, كيــف وهــو يــستغفر اهللا ويعــرتف بخطئــه فــيام بــدر منــه, لكــن هــذا ال 

نبــارك لــه قولتــه, بــل ننكــر عليــه ذلــك أشــد النكــري, ولــو كــان هنــاك .. جيعلنــا
القرتحنا بـأن يعـزر بـأن جيلـد عـرش أسـواط,   م حيكم بالرشع حكم أو حاك

حـــديث الرســـول عليـــه الـــسالم املعـــروف, لكـــن مـــع األســـف  يف كـــام جـــاء
  . أكثر بالد اإلسالم اليوم آسفني يف الشديد مثل هذا احلكم ال يوجد

ولعــل هــذا يــسوغ يل أن أقــول لفقــدان مثــل هــذه األحكــام الــرشعية التــي 
القــرآن  يف مثــل قولــه تبــارك وتعــاىل يف فائــدهتانــص الــشارع احلكــيم عــىل 

žáØÛflë@@@¿@@@@@@@@@člbfljÛþa@ïčÛëc@bflí@ñbflîfly@̃﴿الكـريم  bfl–čÔÛa﴾) عـدم قيـام  )١٧٩:البقـرة
احلكــــام بتنفيــــذ األحكــــام الــــرشعية هــــو مــــن أســــباب انطــــالق ألــــسنة هــــؤالء 

  . ًالسفهاء بام ال ينبغي وال جيوز رشعا أن يتفوهوا به
ً التكفري أمر صعب جدا كام هـو معـروف عنـد أهـل أن: فخالصة الكالم

  . هذا املعنى يف البخاري وغريه معروفة يف العلم واألحاديث صحيحة
ًلكني أريد أن أذكر فرعا هبذه املناسبة أريد أن أذكر فرعا فقهيا جاء ً  يف ً

ًالواقـــع متجـــاوب متامـــا مـــع رهبـــة تلـــك  يف بعـــض كتـــب املـــذاهب, وهـــذا
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َّسلم أن يبـادر إىل تكفـري أخيـه املـسلم خـشية أال األحاديث التـي حتـذر املـ
ــــه إذا صــــدر مــــن  ًيكــــون كــــافرا فيعــــود الكفــــر عــــىل املكفــــر, لقــــد ذكــــروا أن
ًجمموعـــة مـــن العلـــامء بلـــغ عـــددهم تـــسعة وتـــسعني شخـــصا بتكفـــري مـــسلم, 
َّلكــــن عــــامل واحــــد قــــال ال لــــيس بكــــافر, فينبغــــي أال يــــصدر حكــــم التكفــــري 

َأن هناك عاملا ً يقول هـذا لـيس بكفـر, أفهـم مـن بالنسبة هلذا اإلنسان ما دام 
هذا أن هؤالء الذين فرعـوا هـذا الفـرع خلطـورة إصـدار الكفـر بحـق الرجـل 
ًاملسلم, ال سيام إن كان معلوما بمحافظته عـىل األركـان اإلسـالمية, لـيس 
ًفقط الشهادة, بل عىل الصالة والصيام, وكثريا ما نسمع خالفـا ينـشب بـني  ً

: ملــرأة وتــسأل أن زوجــي ســب كــذا, نــسأل يــصيل? تقــولزوجــني, فتــأيت ا
بيــصوم إلــخ, إذا كيــف هــذا, وقــد خاصــمته ونــصحته إلــخ, ?بيــصيل, بيصوم

إنــــسان مــــن حالــــة غــــضب يــــستتاب ويعــــزر  يف ًإذا فهــــذه الــــسبة إذا صــــدرت
حقـــه التكفـــري الـــذي يالزمـــه  يف وجيلـــد إلـــخ, لكـــن إذا مـــا أردنـــا أن نـــصدر

ام فعل, فإن اعـرتف فهـو ردة ويقتـل وكـام هـو الردة, البد أن نفهم اعرتافه ب
 أمــا إذا »مــن بــدل دينــه فــاقتلوه «:معــروف مــن اإلســالم  لقولــه عليــه الــسالم

أتبع كالمه باالستغفار والتوبة إىل اهللا عز وجل فهذا دليل أهنا ثورة غضبية 
ٍال نستطيع أن نرتب عليها ما نرتب عىل الكالم الصادر بقصد وإرادة, وإذا 

 وهـذا مل »إنام األعـامل بالنيـات«: ول عليه الصالة والسالم يقولكان الرس
ًتكن النية أن يقصد ما سبه مما ذكر آنفا, فـال جيـوز أن ندينـه بكلمتـه مـا دام 

 .هذا املوضوع يف أن قلبه خيالف كلمته, هذا رأيي

ً ســــلمك اهللا هــــل يمكــــن أن نجمــــل هــــذا ونقــــول مــــثال إن رشوط :مداخلــــة
العلـم ويقابلهـا اجلهـل مانعـه : ًهـا ثالثـة; رشوطهـا أوالالتكفري ثالثة وموانع
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مانعـــه اإلكـــراه واجلـــرب, التأويـــل ومانعـــه عـــدم التأويـــل, : اجلهـــل, االختيـــار
مـــسألة نـــرى أن التأويـــل قـــد يـــدخل فيهـــا  يف يعنـــي لـــو مل نفـــتح بـــاب التأويـــل

لكفرنا اجلهمية ولكفرنا املعتزلة الـذي يقـول ال أدري اهللا فـوق العـرش أو 
 .لعرش, والسلف مل يفعلوا ذلكحتت ا

   هنــا ســلمك اهللا عبــارة أريــد أن أقرأهــا عليــك لــشيخ اإلســالم حممــد بــن 
كتــاب الــشيخ الفاضــل صــالح العبــود يقــول  يف − رمحــه اهللا− عبــد الوهــاب 

ر مــن كفــر بإمجــاع املــسلمنيوالــشيخ: الــشيخ ُ يكف ــ ِّ َ وهو الــذي قامــت عليــه ,ُ
 عليـه رمحـة − ى أن الشيخ قـالوال يكفر من مل تقم عليه احلجة حت,احلجة

إن أول األركـــان اخلمـــسة لإلســـالم الـــشهاداتان, وقـــد أمجـــع العلـــامء : − اهللا
عــىل كفــر تاركهــا, ووجــوب قتالــه, أمــا األربعــة الباقيــة فــإذا أقــر اإلنــسان هبــا 

ونحـــن وإن قاتلنـــاه عـــىل فعلهـــا فـــال نكفـــره : ًوتركهـــا هتاونـــا, فالـــشيخ يقـــول
  . ًكفر التارك هلا كسال من غري جحوديف  برتكها; ألن العلامء اختلفوا
ينقـل الـشيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب عـن شـيخ ...ًأيضا هنا عبارة أخـرى
ملـا اسـتحل طائفـة مـن الـصحابة والتـابعني اخلمـر : اإلسالم ابن تيمية يقول

ًكقدامة وأصحابه ظنوا أهنا تباح ملن عمل عمال صاحلا عىل ما فهموا من  ً
الصحابة كعمر وعيل وغريمها عىل أهنـم يـستتابوا آية املائدة; اتفق علامء 

فــــإن أرصوا عــــىل االســــتحالل كفــــروا, وإن أقــــروا بــــالتحريم جلــــدوا, فلــــم 
ًيكفـــروهم باالســـتحالل ابتـــداء; ألجـــل الـــشبهة حتـــى يبـــني هلـــم احلـــق فـــإن 
أرصوا كفـــروا, وهلـــذا كنـــت أقـــول اجلهميـــة الـــذين نفـــوا أن يكـــون اهللا فـــوق 

 .ً كافرا, وأنتم عندي ال تكفرونالعرش, أنا لو وافقتكم كنت
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 . متام:الشيخ

هـــذا كـــالم لعلـــه كـــالم −  ألنكـــم جهـــال ونحـــن نعلـــم بالـــرضورة :مداخلـــة
 أو − مل يــرشع ألمتــهص أن الرســول− الــشيخ ابــن عبــد الوهــاب البــاقي اآلن

ً أن يدعوا أحدا من األحياء وال األموات وال − لعل هذا كالم شيخ اإلسالم
لفــظ االســتغاثة, وال بلفــظ االســتعاذة, وال غريهــا, األنبيــاء وال غــريهم, ال ب

كـــام أنـــه مل يـــرشع هلـــم الـــسجود مليـــت وال إىل غـــري ميـــت ونحـــو ذلـــك, بـــل 
نعلم وأنه هنى عن ذلك كله, وأنه من الرشك الذي حرمه اهللا ورسوله لكن 

كثـــري مـــن املتـــأخرين, مل يكـــن  يف لغلبـــة اجلهـــل وقلـــة العلـــم بآثـــار الرســـالة
, وهلذا ما بينت هذه صيبني هلم ما جاء به الرسول تكفريهم بذلك حتى 

 ملـن – اآلن هذا كالم شيخ اإلسالم حممد بن عبـد الوهـاب –املسألة قط 
هــذا أصـــل ديـــن اإلســـالم, : وقـــال ,يعــرف أصـــل ديـــن اإلســالم إال تفطـــن لـــه

 أعظم ما بينته اوهذ]: يقول[وكان بعض أكابر شيوخ العارفني من أصحابنا
 .لنا

 زيه خري هذا كالم شيخ اإلسالم أكيد? اهللا جي:الشيخ

 كالم شيخ اإلسالم نعم, عاد هنا كالم لشيخ اإلسالم حممـد بـن :مداخلة
 .عبد الوهاب لو أذنت يل يا شيخ

 . تفضل:الشيخ

بهتـــان وأمـــا الكـــذب وال: حيـــنام اهتـــم بأنـــه يكفـــر املـــسلمني قـــال :مداخلـــة
 .فمثل قوهلم إنا نكفر بعموم

 . مجيل:الشيخ
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رة إلينــا عــىل مــن قــدر عــىل إظهــار دينــه, وأنــا نكفــر مــن مل ونوجــب اهلجــ
 يعني زعمهـم أنـه يكفـر − يكفر ومن مل يقاتل, ومثل هذا وأضعاف أضعافه

مــن الكــذب وكــل هــذا :  يقــول الــشيخ− مــن مل يقــم عليــه احلجــة ونحــو ذلــك
والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين اهللا ورسوله وإذا كنـا ال نكفـر مـن 

 وإذا −  لعله قصده ما يوضع عىل القبور− ي عىل عبد القادرعبد الصنم الذ
كنا ال نكفر من عبد الصنم الذي عىل عبد القـادر, والـصنم الـذي عـىل قـرب 
أمحــد البــدوي وأمثــاهلام; ألجــل جهلهــم وعــدم مــن ينــبههم, فكيــف نكفــر 

سبحانك هذا هبتان ! من مل يرشك باهللا إذا مل هياجر إلينا ومل يكفر ويقاتل?
 .عظيم

 : ً سبحان اهللا, هذا كالم عظيم جدا, وأنا أقول:الشيخ

 فدعني عن بنيات الطريق  هذا هو احلق ما به خفاء 

كثـــــري مـــــن املجـــــالس وإخواننـــــا احلـــــارضين يعرفـــــون هـــــذا  يف لقـــــد قلنـــــا
وخاصــة هــؤالء النابتــة اجلديــدة التــي ديــدهنا هــو تكفــري احلكــام املــسلمني 

اجلامهري وال نكفر احلكام الـذين وبالتايل املحكومني, يقولون بأنا نكفر 
حيكمــــون بغــــري مــــا أنــــزل اهللا, فحكمنــــا بالنــــسبة للحكــــم بغــــري مــــا أنــــزل اهللا 
معــروف, وال حاجــة للخــوض فيــه, ولكــن أنــا قــصدي أن أقــول أنــا ال أكفــر 

 ولعـل − هؤالء العامة الذين يطوفون حـول القبـور لغلبـة اجلهـل, بـل وقلـت
 مـن بعـض العلـامء الـذين يقولـون أنني أتعجـب: األخ أبو احلسن يذكر هذا

 يف بأنــه ال يوجــد اليــوم أهــل فــرتة, فأنــا أقــول أهــل الفــرتة موجــودون خاصــة
وإىل آخــره, بــل أنــا أقــول قولــة مــا أظــن أحــد  وبــالد الكفــر أوروبــا وأمريكــا
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أهـل الفـرتة موجـودون بـني ظهرانينـا, وأعنـي هـؤالء : يقوهلا اليوم, أنا أقول
اسـتغاثتهم بغـري اهللا, والنـذر لغـري :  ضـالهلماجلهلة الذين جيدون مـن يؤيـد

اهللا والذبح لغري اهللا, ويسمون هذه الرشكيات كلها بالتوسل, والتوسل كام 
تعلمــــون نوعــــان, فهــــؤالء مــــن أيــــن لنــــا أن نكفــــرهم وهــــم مل تــــبلغهم دعــــوة 
الكتــــاب والــــسنة, أعنــــي هــــؤالء العامــــة واملــــضللني مــــن بعــــض اخلاصــــة, 

بلــــد آخــــر, هــــذا  يف بلــــد, وال يوجــــدون يف والــــبعض اآلخــــر قــــد يوجــــدون
ًالكالم الذي تلوته عيل آنفا أنا متأثر به جدا جدا, حتى قلت أن أهل الفرتة  ً ً
اليوم يعيشون بني ظهرانينـا يـصلون معنـا, ويـصومون, وحيجـون, لكـن هـم 
مــا يفقهــون مــاذا يقولــون حيــنام يقولــون أشــهد أن ال إلــه إال اهللا, وأن حممــد 

كالمكــم, فــيام قــرأتم; ال بــد قبــل كــل يشء  يف رشتــمرســول اهللا وهــو كــام أ
من حتققنا من حال هذا املتكلم بأنـه عـامل بـام يقـول ويعنـي مـا يقـول, فـإذا 

  .انتفى أحد األمرين مل جيز لنا بحقه إال التعزير
ًومنذ أيـام قريبـة جـرى بحـث بينـي وبـني بعـض اإلخـوان ردا عـىل هـؤالء 

ســوريا بــالكوم  يف  يقولــون عنــدناالــذين يبــادرون إىل تكفــري احلكــام, وكــام
باجلملة يعني, املقصود بينت له خطورة التكفـري هلـذا الـذي كنـت أتنـاقش 
معــــه وأرشت إىل هــــؤالء الــــذين يفــــرتون علينــــا الكــــذب, كــــام افــــرتوا عــــىل 
الشيخ حممد بن عبد الوهاب وغريه, ولنـا أسـوة باألنبيـاء والرسـل كـام هـو 

ً, نعـرف أنـه مـسلم, رأينـا مــسلام داس ًمعلـوم بـالقرآن, قلـت إذا رأينـا مــسلام
املــــصحف, ال شــــك هــــذا أمــــر منكــــر, لكــــن ال جيــــوز إىل إصــــدار احلكــــم 
ًبتكفــريه حتــى نتثبــت أنــه أوال فعــل هــذا الفعــل وهــو يريــد إهانــة املــصحف, 
وهــو عــارف أن هــذا الكتــاب الــذي يدوســه بقدمــه هــو القــرآن الكــريم, فــإذا 
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ًكان عارفا بإنه القرآن الكـريم وقاصـدا  إهانتـه, فهـذ كفـره كفـر ردة, لكـن مـا ً
َّدام أنه حيتمل أن أال يكون هذا القرآن هو كالم اهللا, أو هـذا الكتـاب الـذي 
داسه بقدمه حيتمل أنه ليس كتاب اهللا, ثم مـع االحـتامل اآلخـر حيتمـل أنـه 

حـال ثـورة  يف كتاب اهللا وهو أراد أن يستهزأ بـه وأن هيينـه أمـا إن فعـل ذلـك
  .ًيدان وإنام أيضا يعزرغضبية فهو ال 
النتيجة ويف العاقبة بني  يف مثل هذه املناسبة أنني ال أفرق يف وأنا أذكر

أن يأخـــذ الرجـــل املـــصحف ويدوســـه, أو أن يـــرضب بـــه األرض, كـــل مـــن 
الــصورتني البــد مــن التفريــق, كــل مــن االحتاملــني األول أنــه يــدري أنــه هــذا 

 سـتهزاء بكـالم اهللا, وإال فـنحن نقـرأأنه يقـصد اإلهانـة واال: ًكالم اهللا, وثانيا
القــرآن الكــريم بــأن كلــيم اهللا موســى رضب األلــواح بــاألرض فهــل هــذا يف 

حاشـــا, لكـــن هـــو لغريتـــه عـــىل التوحيـــد وملـــا رأى ! ًيعتـــرب كفـــرا وكفـــر ردة?
قومه قد عبدوا العجل ثارت ثورته, غرية عىل التوحيد, ووقع, منه ما وقع 

املحاســبة  يف ه, فالقــصد هــو األســاسلكــن هــذا الــذي وقــع لــيس بقــصد منــ
ًواملعاقبة, فإذا مل يوجد هذا القـصد مقرتنـا مـع اللفـظ مل جيـز املبـادرة إىل 

 .التكفري وإنام إىل التعزير

  لعل هناك صورة تبني بوضوح ما أردتم اإلشارة إليه?:مداخلة

  تبني?:الشيخ

صحف قد نرى رجلني كالمها يمزق امل:  بوضوح ما أرشتم إليه:مداخلة
ًفنعطي هذا حكام وهذا حكام, فهذا أراد متزيقه إكراما له وحتى ال هيان,  ً ً

 ...فله حكمه, وذاك أراد متزيقه مما علمنا من نيته إهانة له و
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ً مجيــل جــدا إذا إنــام األعــامل بالنيــات هــو هــذا أحــسنت, ال حــول :الــشيخ ً
 .وال قوة إال باهللا

 يف  أخونا أبو أمحد يضيفها كلمة ابن القيم وجدناها فأقول لعل:مداخلة
 .الرشيط بطريقته اخلاصة

 . مجيل:الشيخ

ً وأيــضا هــذا كــالم ابــن القــيم يــدل عــىل مــا تقــدم مــن كــالم الــشيخ :مداخلــة
 صوســـأله«: فــضيلة الـــشيخ العالمــة حممـــد بـــن إبــراهيم, يقـــول ابــن القـــيم

ًاحلجاج بن عالط فقال إن يل بمكة مـاال, وإن يل هبـا أهـال, وإين أريـد أن  ً
ًحـــــل إن أنـــــا نلـــــت منـــــك أو قلـــــت شـــــيئا, فـــــأذن لـــــه رســـــول  يف آتـــــيهم, فأنـــــا

وفيــه دليــل عــىل أن الكــالم إذا مل يــرد بــه قائلــه ... »أن يقــول مــا شــاءصاهللا
معناه إما لعدم قصده له, أو لعدم علمه به, أو أنه أراد به غري معناه مل يلزمه 

 .ما مل يرده بكالمه

 .اهللا أكرب :الشيخ

َدين اهللا الـذي أرسـل بـه رسـوله, وهلـذا مل يلزم املكـره  وهذا هو :مداخلة َْ َ ْـ
ُعىل التكلم بالكفر الكفر, ومل يلزم زائل العقل بجنون أو نوم أو سـكر مـا 
تكلــم بــه, ومل يلــزم احلجــاج بــن عــالط حكــم مــا تكلــم بــه; ألنــه أراد بــه غــري 

a@Žá×Ž̂﴿: معنــاه, ومل يعقــد قلبــه عليــه, وقــد قــال تعــاىل čaflûŽí@bÛìžÌÜÛbči@@¿@
@@@@@@flæbflàžíþa@ŽáŽmž†ÔflÇ@bflàči@žá×Ž̂ čaflûŽí@žåčØÛflë@žáØčãbflàžíc﴾) ويف اآليـة األخـرى )٨٩:املائـدة :

﴿@žáØŽiìÜÓ@žofljfl×@bflàči@žá×Ž̂ čaflûŽí@žåčØÛflë﴾)ــرة الــدنيا  يف  فاألحكــام)٢٢٥:البق
 .مهواآلخرة مرتبة عىل ما كسبه القلب وعقد عليه وأراده من معنى كال
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 . هذا هو احلق ما شاء اهللا:الشيخ

 .التاج يف كاملسامر :عيل حسن

ُ كـالم العلـامء يـا سـيدي, فينطبـق عليـه خـري الكـالم مـا دخـل األذن :الشيخ ُ  
ْبغري إذن ِ. 

 ) ٠١: ٢٤: ١٠/ ٨٨٠(و) ٠٠: ٥٧: ٠٣/ ٨٨٠" (اهلدى والنور "
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z١٢٠x  
 ما حكم سب الدين?: سؤال
  .فرُ بقلبه فهو ك حرام, ومن استحل ذلك:الشيخ

  ) ٠٠ :٠٦: ٣٠ /١٩٢(" اهلدى والنور"
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z١٢١x  
ًبعض الناس ملا يغضب يعني غضبا شديدا مع أهله أو مع أي واحد آخر يـسب : مداخلة ً

 الدين أو يسب الرب, ما يكون احلكم عليه?
حاكم مسلم ومتبني مذهب من املـذاهب  يف  احلكم عليه أنه إذا:الشيخ

ـــــد ـــــدقيق التـــــي مـــــا حيققـــــون وال ي ققون يقطعـــــون رأســـــه, وإن كـــــان بعـــــد الت
فيجلدونه وحيبسونه حتى يرتبى, وثاين مرة ما يرجع يتكلم هبذه الكلمـة, 

  .وهذا يعني أحسن أحواله
 )٠٠: ٣١: ٥٠/ ٢٣٥(" اهلدى والنور"
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z١٢٢x  
 ما حكم الذي يسب الدين?: سؤال
  . إما كافر أو فاسق:الشيخ
  ...ً طيب مثال عصبية:مداخلة
  .فاسق :الشيخ
   ماذا عليه أن يعمل?:مداخلة
 يتـــوب إىل اهللا عـــز وجـــل ويعـــزم عـــىل أن ال يعـــود, ولـــو أن هنـــاك :الـــشيخ

  .حكم إسالمي قائم يعملوا له كم عصاية يبطل هو وغريه
   )٠٠ :١٦ :١٨/ ٦٦٤("اهلدى والنور "
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z١٢٣x  
א؟ 

 :]قال اإلمام[
ً ال ريب فيـه أن مـن أنكـر شـيئا ثابتـااحلق الذي  يف الـدين, سـواء كـان يف ً

 فبهــذا , ومــع ذلــك أنكــر,إذا علــم كونــه مــن الــديناألصــول أو الفــروع فهــو كــافر 
كــل مــا جــاء  يف ص ألن معنــى ذلــك أنــه ال يــصدق الرســول ;الــرشط يكفــر

. صً فجحـــد أي يشء منـــه يعتـــرب طعنـــا فيـــه , ومـــا جـــاء بـــه كلـــه صـــواب,بـــه
  .نيوذلك كفر ب

 فـال سـبيل , جـاء بـهصًوعىل ذلك إذا أنكر شيئا وهو ال يعلم أن النبي 
čéči@žá×fl‰č̂@﴿: إىل تكفــريه إال بعــد تبليغــه وإقامــة احلجــة عليــه لقولــه تعــاىل žãdčÛ

flÍÜfli@žåflßflë ﴾,تكفــريه, ولــو زعــم أنــه يقتنــع  يف  وال جمــال بعــد ذلــك للــرتدد
bÜÏ@ ﴿: كام قال تعاىلصامن به بذلك أو مل تطمئن نفسه به فإنه ينايف اإلي

@@@@@@@@@@aëŽ†čvflí@bÛ@ŞáŽq@žáŽèfläžîfli@flŠflvfl‘@bflàîčÏ@ÚìŽàØflzŽí@óŞnfly@flæìŽäčßžûŽí@bÛ@Ùğifl‰flë@@@¿@@@@@bĆuflŠfly@žáèčÐžãc
bĆàîčÜžflm@aìŽàÜflŽíflë@fložîflšÓ@bŞàčß ﴾.  

  ).١٣- ١٢ص"(التوحيد والعقائد اإلسالمية:حتقيق كتاب"
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z١٢٤x אאא 
 ]:قال اإلمام[

  .االستخفاف بفرائض اهللا تعاىل كفر ورده; ألنه كفر قلبي
  ).١/٣٣٠" (غيب والترهيبالتعليق على التر"



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٥٠٦ 

z١٢٥x א 
هــل صــحيح أن مــن مــات عــىل التوحيــد وإن مل : الــسؤال األول: ســؤال

د مع هل يكفر وخيل.. يعمل بمقتضاه وأول مقتىض التوحيد إقامة الصالة
  نار جهنم أم ال? يف اخلارج الكافر

  السلف فرقوا بني اإليامن وبني العمل فجعلوا العمل رشط كامل:الشيخ
ًاإليـــــــامن ومل جيعلـــــــوه رشط صـــــــحة خالفـــــــا للخـــــــوارج, واضـــــــح هـــــــذا يف 

  !اجلواب?
مــــن مل يعمــــل أو : أن كلمــــة ص تــــأويلهم لقولــــه يف  مــــا قــــولكم:مداخلــــة

  .ت عىل ظاهرهاليس» ًمن مل يعمل خريا قط«: مجلة
  وملاذا?!  طيب:الشيخ
 ألهنــا جــاءت مــن بــاب إفهــام القــارئ أهنــا مــن مجلــة نفــي كــامل :مداخلــة

  .العمل ليس جنسه
  ما الدليل?:  نطور السؤال:الشيخ
العهــد الــذي بيننــا وبيــنهم الــصالة فمــن «: ص الــدليل مــن قولــه :مداخلــة

  .»تركها فقد كفر
   به الكفر املقارن بالردة?هل الكفر حينام يطلق يراد!  طيب:الشيخ
  ..ال لكن الصالة:  ال, هم يقولون:مداخلة
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 يف ال, فـام هـو احلـد الفاصـل بـني كفـر: إذا قـالوا.  معليش معليش:الشيخ
القائــل إنــه كفــر ردة, ويف نــص آخــر لــيس كفــر ردة, وكــل مــن : نــص مــا أي

  النصني عمل, ما الفرق بني هذا وهذا? يف األمرين املذكورين
ًلفـــرق كثـــري جـــدا يطـــول تفـــصيله عنـــدهم بتـــأويالت أن مـــن تـــرك  ا:مداخلـــة

جــزء العمـــل لــيس كمـــن تـــرك كــل العمـــل, أو أن مـــن شــابه بـــبعض األعـــامل 
الكافرين ليس كـام يـشابه بعـض أفعـاهلم التـي نـص عليهـا الـشارع أهنـا كفـر 

  .خيرج من امللة
   هل أجبت عن السؤال?:الشيخ
  . هذا جواهبم:مداخلة
واهبم, هل أنت شعرت بأن هذا الذي تقول جواهبم  ال ما أريد ج:الشيخ

  ..هو جواب سؤايل
   ال, :مداخلة
ً إذا ما الفائـدة يـا أخـي, أنـا أريـد أن يتنبـه إخواننـا الطـالب أنـه لـيس :الشيخ

مثــل  يف مــا الفــرق بــني كفــر يــذكر: بمجــرد الــدعوى تثبــت القــضية, أنــا أقــول
ألمرين الـذي أنـيط حديث آخر, وكل من ا يف هذا احلديث وبني كفر يذكر

اجلــامع هــو العمــل فلــامذا هــذا العمــل : أي... كــل مــن النــصني يف بــه الكفــر
ال ترجعـــوا «: ًكفـــر ردة وذاك العمـــل لـــيس كفـــر ردة مـــثال قـــال عليـــه الـــسالم

 هـــل هـــذا كفـــر أم دون ذلـــك? »ًبعـــدي كفـــارا يـــرضب بعـــضكم رقـــاب بعـــض
: ًرية جـــداهـــذا الـــصدد كثـــ يف ًكـــذلك مـــثال قولـــه عليـــه الـــسالم واألحاديـــث

حـــديث  يف  مـــا هـــو الفـــارق بـــني كفـــر»ســـباب املـــسلم فـــسوق وقتالـــه كفـــر«
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حــديث القتــال? ال بــد أن يكــون هنــاك دليــل يعتمــد عليــه  يف الــصالة وكفــر
  .الذي يفرق

ًأهل السنة واجلامعة الذين نقلنا عـنهم آنفـا أن العمـل لـيس رشط صـحة 
ط أن يكــون وإنــام هــو رشط كــامل, وال يفرقــون بــني عمــل وعمــل آخــر بــرش

القيــام بــه والعمــل بــه, ومــا  يف املــؤمن قــد آمــن بــذلك احلكــم الــذي تــساهل
ًنقلتــه عــنهم آنفــا مل يعمــل خــريا قــط هــذا تأويــل وإذا صــح التأويــل نــص  يف ً

  .ًنصهم أيضا يف كهذا ممكن أن يصح التأويل
وأنــا أريــد اآلن أن ألفــت النظــر بــأن هــؤالء الــذين يــأتون بمفــاهيم جديــدة 

كفــــري املــــسلمني بــــسبب إمهــــاهلم بقيــــام عمــــل أمــــر الــــشارع تدنــــدن حــــول ت
احلكــيم بــه, هــؤالء ينبغــي أن ال يــأتوا بــيشء نــابع مــن أهــوائهم أو لنقــل مــن 
ًجهلهم, بل لنقل من علمهم; ألن علمهم مهام كان صحيحا ودقيقا فهو ال  ً

  .يساوي هذه املسألة
ًوهنا ال بد من أن نذكر بام أذكـره دائـام وأبـدا حـول قولـه ت žåflßflë@@﴿: عـاىلً
@@@@@@@@@@@fĺ čäčßžûŽàÛa@Ýîčjfl@flŠžîË@žÉčjŞnflíflë@ôfl†ŽèÛa@ŽéÛ@flåŞîfljflm@bflß@č†žÈfli@žåčß@flÞìŽŞŠÛa@ÕčÓbfl’Ží﴾) ١١٥:النـساء( 

ًهــؤالء ال يقيمــون وزنــا هلــذا املقطــع .. هــؤالء يتبعــون غــري ســبيل املــؤمنني
ملقطـــع هـــذا ا يف ًعنـــدهم اآليـــة ســـواء آمنـــوا: مـــن هـــذه اآليـــة الكريمـــة يعنـــي

ومــن يــشاقق : (ومعنــاه أو مل يؤمنــوا بــه ال فــرق عنــدهم بــني أن تكــون اآليــة
ال فـرق عنـدهم بـني مـا لـو ) الرسول من بعد ما تبني لـه اهلـدى نولـه مـا تـوىل

fĺ@@@@﴿كانت هكذا اآلية وبني ما هي عليه أنزلـت,  čäčßžûŽàÛa@Ýîčjfl@flŠžîË@žÉčjŞnflíflë ﴾
فاسـري التـي تـأتون هبـا مـن حيـث اللغـة هذه التآويل وهـذه الت: فنحن نسأهلم
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ًالعربية األمر واسع جدا, وال يستطيع أحد أبدا أن يوقف باب التأويل أمام  ً
  .الناس وبخاصة إذا كان أهل األهواء

املوضوع? هو الرجوع إىل ما كـان  يف ما هو األمر الفاصل القاطع: ًإذا
ة مـــن اآليـــة عليـــه الـــسلف, هـــؤالء كـــام أهنـــم ال يؤمنـــون بمعنـــى هـــذه القطعـــ

﴿@@@Ûa@Ýîčjfl@flŠžîË@žÉčjŞnflíflëfĺ čäčßžûŽà ﴾ هم أيضا أنا عىل مثـل اليقـني ال يؤمنـون بمثـل ً
 ال » علـيكم بـسنتي وسـنة اخللفـاء الراشـدين مـن بعـدي«: قوله عليه السالم

هـي «: يؤمنون بمثل قوله عليه الـسالم حيـنام سـئل عـن الفرقـة الناجيـة, قـال
هـــي مـــا أنـــا «:  اجلامعـــة, وكالروايـــة األخـــرىألهنـــم خرجـــوا عـــن; »اجلـــامع

ًال يقيمون وزنا إطالقا ملا كان عليه السلف الصالح, هذا » عليه وأصحايب ً
بيـان خـروجهم عـن مفـاهيم الـسلف الـصالح وبالتـايل خــروجهم  يف يكفينـا

  عن الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة, كأنه عندك يشء?
ُأذكره?... ل الطربي عندي جواب عىل سؤالك شيخ يقو:مداخلة ُ ْ َ  
  . تفضل:الشيخ
  ينقلون ويتكئـون عـىل كلمـة لـشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا:مداخلة

أن لفظــة كفــر إذا جــاءت منكــرة تــدل عــىل أهنــا :  يقــول فيهــا»االقتــضاء«يف 
.. ًكفر اعتقادي, أما إذا جاءت معرفة بأل ومصدرا فإهنا تدل الكفر العميل

ْفلم يقل كفر قال... »بني الكفر ترك الصالةبينه و«: احلديث الكفر الكفر :ُ
  ..فهذا هو الكفر االعتقادي

ًاملسألة هنا تكون فرعية واملوضـوع لـيس فرعيـا وإنـام ..  معليش:الشيخ
  ..هو أصل
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  . صح:مداخلة
 نعم, فنحن نعلم أن بعض احلنابلة ال يزالون إىل اليوم يفتون بأن :الشيخ

سوا خــــوارج وال يتعــــدون اخلــــط الــــذي تــــرك الــــصالة كفــــر ردة, لكــــنهم ليــــ
ًيمــشون عليــه اخلــوارج فلــو ســلمنا هلــم جــدال بمثــل هــذا الــذي ذكــره شــيخ 
اإلســالم ابــن تيميــة وغضــضنا النظــر عــن النــصوص األخــرى التــي نــذكرها 

رســالة الــصالة التــي تعرفهــا فــإذا رصفنــا النظــر عــن هــذه املــسألة  يف خاصــة
لكن املهـــــم أهنـــــم إذا وفقـــــوا ,ةبالـــــذات; ألن األدلـــــة فيهـــــا متقاربـــــة متـــــشاهب

 يف تكفــري تــارك الــصالة فــذلك ال يعنــي فــرض تكفــري املــؤمن يف للــصواب
أن القاعدة سليمة لكن لكـل : أي عمل فرض عليه ال يقوم به, فهنا املعنى

هــــم ال يقولــــون بــــصحة مــــذهب .. ًقاعــــدة شــــواذ, كــــام يقــــول احلنابلــــة مــــثال
مع هـؤالء أو بعبـارة أصـح اخلوارج بل هم ضد هذا املذهب لكنهم التقوا 

القــول بتكفــري تــارك الــصالة, لكــنهم خرجــوا  يف هــؤالء التقــوا مــع احلنابلــة
 يف عــن احلنابلــة وعــن الــشافعية واملالكيــة واحلنفيــة وعــن بقيــة املــسلمني

ًقوهلم بتكفري التارك للعمل كـام قلـت أنـت أن اإليـامن ال يكفـي نقـال طبعـا  ً
ً بيـنام األحاديـث التـي تعرفوهنـا جيـدا ال يكفي إنام مقتضاه العمل,.. عنهم

والتي من بعض أجزاء أحاديث الـشفاعة أن اهللا عـز وجـل يـأمر بـإخراج مـن 
مثقــال ذرة مــن إيــامن, هــذا اإليــامن هــو .. قلبــه مثقــال ذرة يف النــار مــن كــان

fléÜÛa@Şæg@@﴿النار وهذا هو من معاين قولـه تعـاىل,  يف الذي ينجي من اخللود
žæc@ŽŠčÐžÌflí@üŽõbfl’flí@žåflàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë@čéči@ÚflŠž’Ží@﴾)٤٨:النساء(.  

   )٠٠: ٢٨: ٠٢/ ٨٣٠("اهلدى والنور "
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z١٢٦x ؟אאא 
 :يقولصاهللا رسول سمعت :قال عنه اهللا ريض الصامت بن عبادة عن

 مــنهن يــضيع ومل هبــن جــاء فمــن ,العبــاد عــىل اهللا كتــبهن صــلوات مخــس«
 يـأت مل ومـن ,اجلنـة يدخله أن عهد اهللا عند له كان ,بحقهن ًاستخفافا ًشيئا
   .»اجلنة أدخله شاء وإن ,عذبه شاء إن ,عهد اهللا عند له فليس ,هبن
   ).صحيح لغريه(
 ]:قال اإلمام[

الـــرشح « يف مـــن فقـــه هـــذا احلـــديث مـــا قالـــه أبـــو عبـــد اهللا ابـــن بطـــة: قلـــت
ال خيـرج ):  حتقيق رضا نعـسان– ٣٧(» يانةواإلبانة عن أصول السنة والد

أو رد فريـضة مـن فـرائض اهللا عـز وجـل , الرجل من اإلسالم إال الرشك باهللا
ًفــإن تركهــا هتاونــا أو كــسال; كــان, ًجاحــدا هبــا , إن شــاء عذبــه, مــشيئة اهللا يف ً

  .وإن شاء غفر له
  ).١٩٣/ ١" (التعليق على الترغيب والترهيب"
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z١٢٧x א 
   :ص اهللا رسول قال :قال عنه اهللا ريض هريرة أيب عن

 يــوم كــان إذا إال ,حقهــا منهــا يــؤدي ال فــضة وال ذهــب صــاحب مــن مــا« 
 فيكــوى ,جهــنم نــار يف عليهــا فــأمحي ,نــار مــن صــفايح لــه صــفحت القيامــة

 مقـــداره كـــان يـــوم يف لـــه أعيـــدت بـــردت كلـــام ,وظهـــره ,وجبينـــه ,جنبـــه هبـــا
 وإمـا ,اجلنة إىل إما سبيله فريى ,العباد بني يقىض حتى ,سنة ألف مخسني

   .»النار إىل
  ).صحيح(
  ]:قال اإلمام[

أن تـارك الزكـاة الـذي يعـذب صهذا نص رصيـح مـن رسـول اهللا:  قلت
فـريى سـبيله إمـا «: النـار لقولـه يف تلك املدة الطويلة أنه لـيس بكـافر خملـد

ريهم الــذين ّففيــه رد قــوي عــىل بعــض الــدكاترة وغــ» إىل جنــة, وإمــا إىل نــار
! يكفــــــرون التــــــارك ملجــــــرد الــــــرتك, ويتــــــشبثون باملتــــــشابه مــــــن الروايــــــات

  .ويتأولون النصوص كعلامء الكالم
 ).١/٣٣٨" (التعليق على الترغيب والترهيب"
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z١٢٨x  
يا شـيخ بـس أريـد أن تـرشح يل قـضية البخـاري واهللا أعلـم بـوب بـاب الـردة عنـدما : سؤال

يا شـيخ بحكـم أهنـم تركـوا الزكـاة قـاتلهم أبـو بكـر الـصديق, قاتل مناع الزكاة, كيف تفرس هذا 
 حرب الردة?: وسميت
 التفسري بارك اهللا فيك أنت ستجيبني عنه, كيف تفـرس قتـل الـزاين :الشيخ

  .املحصن? مالكم ال تنطقون, كيف تفرس يا أخي
  . حداً:مداخلة

صيام الــذي يمنــع الــصالة يقاتــل, يمنــع الزكــاة يقاتــل, يمنــع الــ: ً إذا:الــشيخ
يقاتل, املهم ال تربط بني مقاتلة وبني الكفر, ال تالزم بني مقاتلة قوم وبـني 

@flåčß@æbflnÐčöb@žægflë﴿: كــوهنم مرتـــدين, وأكـــرب يشء عنـــدك مـــشكلة الـــساعة
@@@@@@@@Ûa@aìÜčmbÔÏ@ôflŠžþa@óÜflÇ@bflàŽçafl†žyg@žoflÌfli@žæhÏ@bflàŽèfläžîfli@aìŽzčÜž•dÏ@aìÜflnflnÓa@fĺ čäčßžûŽàÛa@@ïčn

čéÜÛa@Šžßc@óÛg@flõïčÐflm@óŞnfly@ïčÌžjflm﴾ )قاتلوا التي تبغي ألهنا كفرت? ألهنا )٩:احلجرات 
  .بغت

  .. ولكن:مداخلة
flõïčÐflm@óŞnfly@ïčÌžjflm@ïčnÛa@aìÜčmbÔÏ@@﴿ اسحبها مـن قاموسـك, »ولكن« هذه :الشيخ

@@@čéÜÛa@Šžßc@óÛg﴾) ال نـستلزم مـن جمـرد  مقاتلـة طائفـة مـن املـسلمني )٩:احلجـرات
النـار يـوم القيامـة,  يف املقاتلة أن هؤالء املـسلمني كفـار مرتـدون خملـدون

ال نستلزم هذا, اآلن قاتل أبـو بكـر أولئـك النـاس الـذين امتنعـوا مـن الزكـاة, 
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هـــذه املقاتلـــة ال تعنـــي أنـــه قـــاتلهم عـــىل أســـاس أهنـــم مرتـــدين عـــن ديـــنهم 
 تعلـــم أن هنـــاك أغنيـــاء كثــــريون بمجـــرد امتنـــاعهم مـــن أداء الزكـــاة, اآلن أال

أصــحاب ماليــني مملينــة إذا صــح التعبــري ال يــؤدون زكاهتــا? أال تعلــم? هــل 
  هؤالء كفار مرتدون عن دينهم? : تقول

  . ال:مداخلة

لو كانت اآلن دولة مسلمة ستعيد دولة اخلالفة الراشدة : ً ال, فإذا:الشيخ
: ًني مـن أداء الزكـاة, إذاسيقاتل هؤالء املمتنع: وأوهلا أبو بكر الصديق أي

ذهنـك يقـاتلون ألهنـم امتنعـوا مـن الزكـاة, وال يقـاتلون أهنـم  يف امجع اآلن
ال : ًمرتدون عن دينهم ألنك ما حكمت أن تارك الزكاة مرتد عن دينه, فإذا

تـــالزم بـــني مقاتلـــة اخلليفـــة لقـــوم أهنـــم قوتلـــوا ألهنـــم مرتـــدون, وإنـــام أعـــود 
 واحـــدة, »قـــد«ال يكونـــون, أنـــا مـــا أقـــول قـــد يكونـــون مرتـــدين وقـــد : ألقـــول

أقـــول اثنتـــني, قـــد يكونـــون مرتـــدين وقـــد ال يكونـــون مرتـــدين, وأتبعهـــا بقـــد 
العـامل  يف ًثالثة, قد يكون بعضهم مرتدا وبعضهم غري مرتد, وهذا موجـود

اســتحل منــع الزكــاة, وهــذا يــروى : ًقــد يكــون مرتــدا, أي: كلــه, الــذي نقــول
žáèčÛaflìžßc@žåčß@ž̂@﴿: ىلعن بعضهم أنه حيـتج بقولـه تعـا Ž﴾)اخلطـاب )١٠٣:التوبة 

نحـن ال نـدفع الزكـاة ولـيس علينـا : ًموجه للرسول, اآلن الرسول راح, فـإذا
  ...ًزكاة, فهذا يكون مرتدا عن دينه, أما اآلخرون فال

 يف البحـــث شـــيخنا نقطـــة ظهـــرت يل أثنـــاء مناقـــشة التكفـــري يف :الـــسؤال
  .ضها ألرى رأيكم فيهامسألة منع الزكاة, فأحب أن أعر

  . تفضل:الشيخ
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نفــس احلــديث ملــا أنكــر عمــر عــىل أيب بكــر, قــال أبــو  يف خناي شــ:الــسائل
بكــر كلمــة تــدل عــىل أنــه مــا قــاتلهم مــن أجــل منــع الزكــاة بعينهــا, وإنــام مــن 

ًواهللا لــو منعــوين عناقــا أو عقــاال كــانوا (: أجــل تواطــؤهم عــىل املنــع, فقــال ً
وهـــذا العنـــاق أو العقـــال منعـــه ال يكفـــر ) م عليـــهيؤدونـــه لرســـول اهللا لقـــاتلته

  ً.هذا أوال. ًفضال عن أن يكون من أركان اإلسالم املرتوكة أو كذا
حــديث هبــز بــن حكــيم عــن  يف النبــي عليــه الــصالة والــسالم يقــول: ًثانيــا

كفره أو قتله :  فلم يقل»ومن منعها فإنا أخذوها وشطر ماله«: أبيه عن جده
ذا أن مقاتلته ريض اهللا عنه هلم إنام هو لتواطؤهم أو يشء من هذا, فدل ه

ظـروف الـردة وحـرب الـردة ومـا  يف عىل منعهـا ومقـاتلتهم عليهـا, وخاصـة
  .شابه ذلك
  . أحسنت جزاك اهللا خري:الشيخ

  )٠٠ :١٣ :٢٠/ ٤٦٨(و) ٠٠ :٠٩ :٠٠/ ٤٦٨(" اهلدى والنور"
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z١٢٩x א؟אא؛א 
 يكون نوع أي من حيرقه أن أبنائه أحد أوىص الذي الرجل الصحيح ديثاحل يف :سؤال

 ?كفره
   ?..نوع تقصد ,نوع أي من :الشيخ 

  ?اعتقادي أو عميل يعني كفر :السائل
  . بغفلة كفر لكنه ,اعتقادي كفر هذا ,اعتقادي  ال:الشيخ

  )٥٢/٠٠:١٨:٠٠(" اهلدى والنور " 
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z١٣٠x אא
KKKאWAא

@ 
الريح  يف الرتاب, أن يذروه يف هل الذي أوىص الرجل أبناءه إذا مات أن يذروه: السائل

حيرقوه ويذروه حتى ال يستطيع اهللا أن جيمعه ثم مجعه, فكيف وأن اهللا ال يغفر أن يرشك به 
 ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء?

ختـام  يف نحن ذكرنا هـذا أكثـر مـن مـرة أن اآليـة التـي ذكـرت.  نعم:يخالش
bflß@ŽŠčÐžÌflíflë@čéči@ÚflŠž’Ží@žæc@ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæg@@@@@@@@@@@@@﴿: ك هي القاعدة وهي األصلسؤال

@@Žõbfl’flí@žåflàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…﴾)ــساء @ŽáŽèžäflÇ@ŽÑÐfl‚Ží@ýÏ@@﴿:  كــام أن اآليــة)٤٨:الن
@Žlafl̂ flÈÛa﴾)رشكون ال خيفـف عـنهم العـذاب, لكـن هنـاك قاعـدة املـ)٨٦:البقرة 

ًعلـــم األصـــول أن كثـــريا مـــن العمومـــات يـــدخلها التخـــصيص وإن كـــان يف 
األصل البقاء مع النص العام حتـى يـأيت املخـصص, فـإذا جـاء املخـصص 

ًقبوله سلفا ال يرتدد, ولـو أنـه مل يظهـر لـه وجـه التوفيـق  يف ال يرتدد اإلنسان
  . أن ذاك نص عام وهذا نص خاصبني العام واخلاص, يكفي

أما ما هي احلكمة وما هي فلسفة املوضوع وتوجيهه هـذا بحـث ثـاين, 
قد يستطيعه بعض النـاس وقـد ال يـستطيعه, لكـن املـيش مـع القواعـد يـريح 
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čéči@ÚflŠž’Ží@žæc@ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæg@@@@@@@@@@﴿: عقل اإلنسان ونفسه, هذا عام وهذا خـاص
fl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflëŽõbfl’flí@žåflàčÛ@ÙčÛ﴾)١١٦:النساء(.  

﴿ŽáŽèžäflÇ@ŽÑÐfl‚Ží@ýÏŽlafl̂ flÈÛa@﴾)ممكن يدخل ختصيص من الناحية )٨٦:البقرة 
العقليــة? ممكــن, لكــن مــن الناحيــة الــرشعية ننتظــر الــرشع, إن جــاء مــا يــدل 
عىل التخفيف قبلناه وإال فنحن مع الـنص العـام ونـرفض كـل رأي خيـالف 

  ...ًكان مقرونا بالدليلالنص العام إال إذا 
نحن ننظر ما هو موقفنا نحن أهل احلديث, بالنـسبة للحـديث الـصحيح 
أن الرســـول ســـئل أن عمـــك أبـــو طالـــب كـــان يـــدافع عنـــك, كـــان وكـــان إىل 

لقد خفف عنه العذاب وهو أخـف أهـل : هل نفعه ذلك يشء? قال«: آخره
  .)١(»نعليه يف ًالنار عذابا, وإنه ليغيل دماغه من شدة العذاب

ًاملهم خفف عنه العذاب, وربنا يقول ما خيفف عنهم العذاب, إذا هذا 
مـانع, نقبلـه مـا دام صـح, وهلـذه القاعـدة  يف نص عـام وهـذا نـص خـاص مـا

ًواجلهل هبا يضل كثري من الناس قديام وحديثا ً.  
كثـــري مـــن األمـــور االعتقاديـــة والفـــروع  يف ًاخلـــوارج مـــثال الـــذين ضـــلوا

م اســــتندوا إىل نــــصوص عامــــة ورفــــضوا النــــصوص الــــرشعية, ملــــاذا? ألهنــــ
  .اخلاصة, وقواعد أهل العلم هو اجلمع بني النص العام والنص اخلاص

الــذين :  مــن زاويــة عامــة شــوية وهــي]ننظــر إليــه[صــدده  يف اآلن مــا نحــن
أرشكــوا وكفــروا وبغــوا واعتــدوا ومــا بلغــتهم الــدعوة, مــا حكمهــم عنــد اهللا? 

                                                 
 ).٥٣١رقم(ومسلم ) ٣٦٧٠رقم( البخاري )١(
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 ال يشملهم نعم, هؤالء:  مغفور? اجلوابهذا ذنبهمالنار? هل  يف هل هم
النــار, وإنــام هلــم معاملــة  يف العــذاب الــذي هــو جــزاء الكــافرين املخلــدين

عرصات يوم القيامة, يـؤمرون بطاعـة الرسـول هنـاك, فمـن أطـاع  يف أخرى
  .دخل اجلنة, ومن عىص دخل النار

ÜÛa@Şæg@ü@flé﴿: عمــوم قولــه تعــاىل يف هــؤالء الــذين دخلــوا اجلنــة داخلــني
Žõbfl’flí@žåflàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë@čéči@ÚflŠž’Ží@žæc@ŽŠčÐžÌflí﴾)١١٦:النساء(.  

 ما جاز لنا أن نأخذ هذا العموم عىل شموله وإطالقه, وأنا سـأدخل: ًإذا
 من باب ممكن اجلميع يدركه يعني, حتى عن السؤالموضوع اإلجابة يف 

  .ما ندرك يشء ربام ال يدركه بعض الناس
ÚflŠž’Ží@žæc@ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæg@@@﴿: ًفــــإذا إذا وصــــلنا إىل هــــذه احلقيقــــة

čéči﴾)هــذه اآليــة? بقيــت عــىل عمومهــا وإال دخلهــا  يف  شــو صــار)١١٦:النــساء
يشء مــن التخــصيص? دخلهــا يشء مــن التخــصيص, ال يغفــر أن يــرشك بــه 

 عىل اإلطالق اآلية ليست: ًإال إذا كان الرشك به دون بلوغ ماذا? دعوة, إذا
ًوالـــشمول الـــذي يتبـــادر إىل األذهـــان, إذا كـــان هـــذا واضـــحا وظـــاهرا وهـــو  ً

  .كذلك بإذن اهللا
ننتقــــل اآلن إىل قــــصة هــــذا الرجــــل الــــذي أوىص أوالده بتلــــك الوصــــية 

الدنيا, أنه إذا مات أنـه حيرقـوه,  يف والتي أعتقد أهنا أغرب وصية علمناها
ًن قـــدر اهللا عـــيل ليعـــذبني عـــذابا ألين مـــذنب مـــع ريب, ولـــئ«: وملـــاذا? قـــال

فهـــو اآلن بـــني عقيـــدتني متناقـــضتني أشـــد التنـــاقض, هـــو يعتقـــد بأنـــه » ًشـــديدا
عايص ومذنب وهـو كـذلك, ويعتقـد أن اهللا عـز وجـل إذا عذبـه فهـو عـادل, 
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الـضالل, فـأوىص أهنـم  يف لكن هو يريد أن خيلص من هذا العذاب فوقـع
البحر,  يف الريح ونصف رماده  يفحيرقوه بالنار وأن جيعلوا نصف رماده

flïčflãflë@bÜflrflß@bfläÛ@fllflŠfl™flë@@@@@@@﴿: ملاذا? ليضل عىل ربه زعم, ونـيس قولـه تعـاىل
ćáîčßfl‰@flïčçflë@flâbÄčÈÛa@ïžzŽí@žåflß@flÞbÓ@ŽéÔÜfl﴾)٧٨:يس(.  

ـــا أتـــصور اآلن أنـــه كـــان  فيهـــا غـــاب عقلـــه ةســـاعة شـــد يف هـــذا الرجـــل أن
ل من يعتقـد أنـه عـاص مـع ربـه وأن ربـه ووعيه عن احلقيقة التي يؤمن هبا ك

عز وجل إذا عذبـه عـادل بـه, وهـو خلوفـه مـن ربـه غلـب عليـه هـذا الـضالل, 
الــريح اهلـائج والبحــر  يف والـدليل أنـه ربنــا ملـا أحيـاه وقــال لذراتـه املنتـرشة

ًكـوين فالنـا فكـان بـرشا سـويا, قـال لـه: املائج ً مـا محلـك عـىل ! أي فـالن«: ً
  .» خشيتك: ذلك? قال

بــــه ] اشــــتد بــــه[اخلــــوف : هــــو مــــؤمن بــــاهللا, لكــــن يعنــــي خفــــت منــــك أيف
قد : قلبه فقال له يف فأوحى إليه بأن يأيت هبذه الوصية اجلائرة, فعلم اهللا ما

  .غفرت لك
الـنفس, وإنــام  يف ًفـإذا هـذا النـوع مــن الكفـر لـيس مـن الكفــر املـستمكن

فـال إشـكال هذه احلادثة,  يف ًهو الكفر العارض حلالة نفسية واضحة جدا
  .هذا احلديث الصحيح يف واحلمد هللا

أما الذين يترسعون ويتفهمون نصوص الرشعية بألفاظها العامة دون أن 
 يف معانيها اخلاصة فهم يرضبون نصوص الرشيعة بعضها يف يدققوا النظر

بعض, بيقولك هذا احلديث غري صحيح ولو رواه البخاري ومسلم, نحـن 
م هـــذه اجلــرأة أنـــه هـــذا احلــديث مـــا هـــو نعــرف بعـــض إخواننـــا كانــت عنـــده
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ًجيب دائام وأبدا إذا جاءنا : الشاهد.. .صحيح ولو رواه البخاري ومسلم, ً
حــديث صــحيح أن نرتيــث ونتثبــت, هــذا حــديث صــحيح? إي نعــم حــديث 

  .صحيح عىل الرأس والعني
ü@žáŽnä×@žæg@Š×ğ̂@@@﴿كيــف التوفيــق بــني احلــديث واآليــة?  Ûa@flÝžçc@aìÛdžbÏ

flæìŽàÜžÈflm﴾)٧:األنبياء(.  
قـــد ال توفقـــون ألهـــل الـــذكر, إمـــا ألنكـــم حـــرمتم مـــنهم, أو أنـــتم حـــرمتم 
أنفسكم منهم, ممكن هذا وممكن هـذا حتـى مـا نظلـم النـاس, حينئـذ نقـف 
نـــؤمن أن هـــذه اآليـــة وهـــذا احلـــديث صـــحيح, التوفيـــق بيـــنهام اهللا أعلـــم بـــه, 

كــــس ال ســــمح اهللا لكــــن نحــــن مــــا نتــــرسع فنــــرضب احلــــديث باآليــــة أو الع
نــــرضب اآليــــة باحلــــديث, لــــيس هــــذا هــــو ســــبيل املــــؤمنني, ورب العــــاملني 

fĺ@@@@@﴿: يقـول čäčßžûŽàÛa@Ýîčjfl@flŠžîË@žÉčjŞnflíflë@ôfl†ŽèÛa@ŽéÛ@flåŞîfljflm@bflß@č†žÈfli@žåčß@flÞìŽŞŠÛa@ÕčÓbfl’Ží@žåflßflë
aĆč–flß@žpflõbflflë@fláŞäflèflu@čéčÜž–Žãflë@óÛflìflm@bflß@čéÛflìŽã﴾)١١٥:لنساءا(.  

ايل أو َّزكتــــاب هــــذا املــــسمى بمحمــــد الغــــ يف ععنــــدكم اآلن مثــــال واقــــ
زايل القــــديم فهــــو بالتــــشديد, أمــــا الغــــزايل  ــــالغــــزايل مــــا نــــدري, حممــــد الغ َّ َ

  .احلديث فام أدري إن كان بالتشديد أو بالتخفيف
البخــاري ومــسلم بعديــد مــن  يف ًكتابــه اآلن يــرضب حــديثا يف املهــم هــو

جاء «: ًا لضيق عطنه وسوء تفكريه, فيأيت مثال إىل حديثالروايات يرضهب
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 )١(»أجــب ربــك, فلطمــه لطمــة ففقــأ عينــه: ملــك املــوت إىل موســى فقــال لــه
  .ًيبني هنا عاليل وقصورا

  ?أي كتاب يف :مداخلة
  أيش?.  كتابه األخري هذا تبع السنة:الشيخ
  .»أهل احلديث والسنة النبوية بني أهل الفقه« :مداخلة
يقــول لـك معقــول? ملـك املـوت يــأيت إىل موسـى كلــيم .  أي نعـم:الـشيخ

أجب ربك, خياف من املوت وبريوح يرضب ملك املوت : اهللا ويقول له
يا رب, أرسلتني إىل رجل ال «: ففقأ عينه, فرجع ملك املوت إىل ربه قال

ليـضع كفـه عـىل جلـد : اذهـب إليـه, ارجـع إليـه وقـل لـه: حيب املـوت, قـال
رجــع » ده عــىل جلــد ثــور فلــه بكــل شــعرة حتــت كفــه ســنةفليــضع يــ«  ,»ثــور

ملـــك املـــوت وقـــال لـــه هـــذه الرســـالة التـــي أمـــره اهللا عـــز وجـــل هبـــا, قـــال لـــه 
: قـال عليـه الـسالم. ًفاآلن إذا: قال. املوت: وماذا بعد ذلك? قال«: موسى

  .»فقبض روحه, ولو كنت هناك ألريتكم قربه عند الكثيب األمحر
العـرص احلـارض أن هـذا احلـديث باطـل  يف يلبيقول لـك بقـى هـذا الغـزا

ــــا أخــــي رواه البخــــاري ومــــسلم, هــــذه الكلمــــة ال يقوهلــــا عــــامل, ألن  ولــــو ي
ًالقضية لو قاهلا األلباين وابـن بـاز مـثال أمـر سـهل, لكـن هـذا رواه البخـاري 
ومــسلم وأمجعــت عليــه األمــة, أمجعــت عليــه األمــة, مــا هــو أنــه هــذا اليــوم 

لـسنني وتلقتـه األمـة بـالقبول, فلـام يـرضب صحح, هذا مصحح مـن مئـات ا
                                                 

 ).٦٢٩٨رقم( مسلم )١(
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ولـو رواه البخـاري ومـسلم هـذا ال يعنـي أنـه : صدره يقـول يف هذا احلديث
ال يعتــد بعلــم البخــاري ومــسلم وبــدقتهام وقــوة املنــاهج التــي أقــاموا عليهــا 
صحاحهام ال, هو ال يعتد بإمجاع األمة, بينام جتد هذا الرجل يقيم النكري 

ن أهـــل الـــسنة ألهنـــم خيـــالفون الفقهـــاء املعـــروفني عـــىل بعـــض أو أفـــراد مـــ
اليـــوم, أو عـــىل قـــول بعـــضهم أو باألحـــسن أكثـــرهم; ألهنـــم يتبعـــون الـــسنة, 

هـــؤالء مـــا يعرفـــون مـــن الفقـــه يشء, خيـــالفون مجهـــور العلـــامء ثـــم : يقـــول
ًخيــالفون العلــامء كلهــم ركوبــا لرأســه فقــط وجهلــه فيقــول هــذا احلــديث ال 

  .اش ياواشًيمكن أن يكون صحيحا, ياو
  )٠٠: ٠٠: ٣٨/ ٢٣٥(و) ٠٠ :٥٨ :٢٣٤/٣٨(" اهلدى والنور"
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z١٣١x صWAא
א@ 

  ]:صقال رسول [

  .»مدمن اخلمر إن مات لقي اهللا كعابد وثن«
  ]:قال اإلمام[

 يـــشبه أن يكـــون معنـــى " : ذكـــر الـــضياء عـــن ابـــن حبـــان أنـــه قـــال):فائـــدة(
  الستوائهام,لقي اهللا مدمن مخر مستحال لرشبه لقيه كعابد وثن من :اخلرب

  ."حالة الكفريف 
  ).٢٨٩، ٢/٢٨٧"(الصحيحة"
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z١٣٢x ؟א 
يا شيخ, فيام خيـص قـضية االسـتعانة باملـرشكني ومـواالة املـرشكني, هـل هـذه : السؤال

 تعد ردة أم ال?
 معـــي أن الكفـــر ينقـــسم إىل الـــسائل يعتقـــدظنـــي أن  يف : اجلـــواب:الـــشيخ

ٍقسمني باعتبار ما, كفـر اعتقـادي وكفـر عمـيل, كفـر اعتقـادي وكفـر عمـيل, 
  هذا التقسيم أم ما عندك فكرة واضحة حوله? يف أليس كذلك, أنت معنا

  .هذا يف  ما عندي فكرة:السائل
ً حسن جدا, ومن متام الفكرة أن أي عمل يقرتن به نية, فإذا أردنا :الشيخ
مـواالة الكفـار هـل هـو كفـر ردة? جيـب أن :... ً جوابـا عـن سـؤالكأن نقول

الكفر كفران, كفر قلبي وكفـر عمـيل, فـسؤالك إمـا : نطبق التعريف السابق
ًالقلــب ســلبا أو إجيابــا, فيعطــى لــه احلكــم, أي يف أن يتعلــق بــام يتعلــق إذا : ً

ًكـــان املـــوايل للكفـــار يفعـــل ذلـــك معتقـــدا جـــواز ذلـــك, ومعلـــوم أن هـــذا ال 
ًوز رشعا باتفاق العلـامء فهـذا هـو الـردة بتاممهـا, وإذا كـان إنـام يفعـل مـا جي

ًيفعل من املواالة كام يفعل العـصاة كلهـم مـن اسـتحالهلم عمليـا ملـا حـرم 
اهللا ومــــع ذلــــك مــــا خيــــرجهم العلــــامء مــــن دائــــرة اإلســــالم إال إذا ظهــــر مــــن 

ًلبيا أيضا, ًأحدهم أنه ال يستحل ما يفعله من املحرمات عمليا فقط, بل وق ً
  .هذا قد ارتد عن دينه, لعيل أجبتك عن سؤالك: ٍفحينئذ نقول
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تعريــف هــذا يــا شــيخ, كيــف نعرفــه بحكــم أنــا ال نعلــم الغيــب, ... :الــسائل
  نحكم بالظاهر, كيف نعرفه يا شيخ?

 بــنفس الطريــق الــذي ســتعرف كيــف نحكــم عــىل هــذا الــذي يأكــل :الــشيخ
   كيف تعرف?الربا, هل عمله كفر ردة أو كفرة عمل?

إقامـة احلجـة والبينـة, أو يـا شـيخ أالتـرى أن هـؤالء بحكـم :  يعنـي:السائل
بلــد مــسلمني وأقــصد هــؤالء الــذين حتــالفوا بعــضهم  يف ًأهنــم يعيــشون مــثال

بعــض أال تقــصد أهنــم يعيــشون بــني أيــدي علــامء, وبــني بلــدة مــسلمة, كيــف 
  ..تقام عليهم احلجة وهم يعني

جمتمع فيه  يف ذا كان بعض األفراد يعيشونإ:  هذه مشكلة, يعني:الشيخ
  علامء هل معنى ذلك أن هذا املجتمع ال يعيص اهللا?

  . يعيص اهللا, لكن هنا ختتلف هذه ليست معصية:السائل
 مــا كــان بحثنــا ختتلــف أو ال ختتلــف, نحــن جيــب أن نمــيش إىل :الــشيخ

 توضــــيح األمــــور لــــيس بــــالطريق القفــــز, ألن هــــذا ال يفيــــد, ألن الــــذي يقفــــز
ذاك املجتمـع الـذي ابـتيل مـع األســف  يف بـرسعة هيـوي بـرسعة, هـل هنـاك

بمــواالة الكفــار قبــل هــذا االبــتالء كــان هنــاك مــن يتعامــل بالربــا? كــان هنــاك 
  بنوك تتعامل بالربا?

  . نعم:السائل
 طيــب, هــل كــان الفــرق بــني هــؤالء الــذين يــأكلون الربــا ويطعمــون :الــشيخ

بني هـذه الـبالد األخـرى مـن حيـث احلكـم تلك البالد فرق بينهم و يف الربا
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يوجـد : الرشعي, ملاذا? ماذا تالحظ حينام هنا تقول ال فرق, وهناك تقـول
فرق, انظر اآلن كيف اإلنسان العجل يقـع فـيام ال حيبـه, مـا الفـرق بـني هـذا 

  وهذا, ما رأيك فهمت سؤايل?
  . أنا فاهم سؤالك يا شيخ:مداخلة
  .دك اآلن ما جوابك, مد لصاحبك بمد:الشيخ
  . نفس االستعانة نفس أكل الربا, نفسها:مداخلة
  . نفس اليشء:الشيخ
  . نفس املعصية واحدة:مداخلة
هذه املعصية  يف  ال, ليس هذا السؤال, السؤال أنه هل هناك فرق:الشيخ

بني بلد يعيش أهله بني علـامء وبلـد آخـر قـل فيـه العلـامء كـام يريـد أن يقـول 
  فرق?أخونا اجلزائري, هل هناك 

  . ال ما فيه:مداخلة
  . هو ما ظهر له بعد, ملاذا مل يظهر لك:الشيخ
  . نرجو من فضيلتكم تفسري هذا الفرق لكي يتبني لنا احلق:مداخلة
 معليش, لكن أنا ال أعرتف فـيام تقـول, لـيس هنـاك فـرق بـارك اهللا :الشيخ

شـخص ال يعلـم  وفيك, الفرق يتصور بالنسبة لشخص يعلم أن هذا حرام,
ًمثال هـذا أخونـا الـذي أنعـم اهللا عليـه :  حرام, هذا فرق معرتف فيه, يعنيأنه

 يف باإلسالم إبراهيم هذا, باعتبار أنه حديث عهد باإلسـالم وكـان ملـا كـان
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ضالله القديم يرشب اخلمر, وربـام مـا أقـول عنـه بالـذات ربـام غـريه ومـش 
  بعيد أسلم وال يزال يرشب اخلمر, ممكن هذا أم ال?

  .كن مم:مداخلة

   ويرشب اخلمر وهو ال يدري أنه حمرم, ممكن أم ال?:الشيخ
  . ممكن:مداخلة

ًبــالد اإلســالم لــيس ممكنــا, هــذا الفــرق موجــود, أمــا أنــا  يف  لكــن:الــشيخ
ًالربــا حــرام ســواء كــان ربــا ســعوديا أو كــان أردنيــا ًأو ســوريا أو : أقــول اآلن ً ً

  ًجزائريا, فيه فرق? هل هناك فرق?
  .ه فرق ال ما في:مداخلة
كل هـذه الـبالد سـواء مـن حيـث القـول  يف  ال فرق, هل كل هؤالء:الشيخ

فيهم أهنم كفار, مرتدون كلهم عن اإلسالم ألهنم يستحلون ما حرم اهللا أو 
كلهــم هــم مــسلمون, وإن كــانوا يــستحلون مــا حــرم اهللا أم قــد يكــون بعــضهم 

هــذا  يف ًكفــارا مرتــدين عــن الــدين وبعــضهم ال يزالــون مــسلمني? مــاذا تــرى
  التقسيم العادل?

  .أراك ضعت عني
كالمــي هــل هــؤالء احلكــام آل ســعود أو  يف  يــا شــيخ, أنــا أقــصد:مداخلــة

الكــويتيني أو املــرصيني أو أي حكــام ســواء اجلزائــريني فــنحن يــا شــيخ هــل 
نحــن نعلــم أن هــؤالء ظــاهرهم يوالــون أعــداء اهللا وال يتــربؤون مــنهم, فهــل 

   هذه ردة أم ال?ًهذه أريد جواب دقيق جدا, فهل
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 ما جوابك بالنسبة للذين يأكلون الربـا وهـم يعلمـون حتريمـه? مـا :الشيخ
  جوابك املطمئن أنت له?

  ... نعم يا شيخ ممكن يقدر يأكل الربا وهو ليس معتقد:مداخلة
كثـري مـن األحيـان  يف  أحسنت, ال, يظهر أن هذا املعروف يصبح:الشيخ

الــذين  يف مــا قولــك:  هــذه الكلمــةًجمهــوال, واآلن هــذا هــو الواقــع, احفــظ
  يأكلون الربا هل هم كفار?

 ال, إذا كـــانوا مـــستحلني هلـــذا كفـــار خـــارجني عـــن امللـــة, وإن مل :مداخلـــة
  ].فال[يكونوا مستحلني

أولئك احلكـام الـذين يوالـون أعـداء اهللا  يف  وإذا قلت هذا الكالم:الشيخ
  ًتكون خمطئا?

  .ً ال أكون خمطئا:مداخلة
ًحـد ذاهتـا كفـرا, كفـر ردة,  يف ًذا, إذا التقينا, ليست املوالة فهو ه:الشيخ

ولكنــــه معــــصية كبــــرية, فمــــن اســــتحلها بقلبــــه كالــــذي اســــتحل الربــــا بقلبــــه, 
كالمها ارتد عن اإلسالم, ومن مل يستحل بقلبه هذه املعـصية أو تلـك فـال 

دائــــرة اإلســــالم, وأذكــــرك بــــام فعــــل حاطــــب بــــن أيب بلتعــــة تــــذكر  يف يــــزال
  ل كفر?حديثه, ه
  . ال ما كفر:مداخلة
  ًملاذا, مع أنه واىل املرشكني, ويف قضية خطرية جدا?: اشليخ
  . أخرب عن أمور املسلمني:مداخلة
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  . وأمور املسلمني وعليهم سيد املرسلني:الشيخ
  . ولكن أليست هذه احلالة خاصة:مداخلة
 اســتدراك, أنــت تــستدرك عــىل »لكــن« يــا أخــي, »ولكــن«:  ال تقــل:الــشيخ

ستدرك عليــــه, أنــــا اآلن أســــألك يف ا, مــــامــــاذ ــــيشء ي ألــــيس هــــذا قــــد واىل : ُ
  .ما كفر, أليس كذلك: ًاملرشكني? إذا

  . نعم:مداخلة

هـو الـذي ] الـردة[َليس كل مواالة كفـر ردة, واضـح إىل هنـا, : ً إذا:الشيخ
نحـــن لـــيس لنـــا أن نـــشق عـــن : ًاقـــرتن باالســـتحالل القلبـــي, وآنفـــا أنـــت قلـــت

 يف هـذا الظـاهر الـذي أنـت تـركن إليـه: , أنا أسـألك اآلنقلوهبم, لنا الظاهر
  ًمسألة املواالة املحرمة إسالميا, ما هو?

 هذا )٥١:املائدة(﴾žáŽèžäčß@ŽéŞãhÏ@žáØžäčß@žáŽèÛflìflnflí@žåflßflë﴿هو أهنم عصوا رب العاملني 
هــو الظــاهر, لكــن هــذا الظــاهر نحــن اتفقنــا أنــه حمــرم, لكــن مــا هــو الظــاهر 

ًعــىل أن هـذا االســتحالل الظــاهري هـو اســتحالل بــاطني أيــضا, الـذي دلــك 
  عندك دليل عىل هذا?

هرهم يــا شــيخ, أنــا أظــن أن البــاطن قــد يوافــق الظــاهر,  عنــدي ظــا:مداخلــة
  .علم هذه فرصة لعلها ال تتح لنا مرة أخرىنحن نتكلم مع الشيخ لكي نت

قابــل بقــد , ألن هــذه قــد ت»ال تكــن مــن املقدقــدين« أنــا أذكــرك بــأن :الــشيخ
  ًمثلها, أليس كذلك أم ضعت عني أيضا?

  . ال ال, نعم نعم:مداخلة
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ارفــــع كلمــــة قــــد, وأجــــب عــــن ســــؤايل, هــــؤالء الــــذين والــــوا : ً إذا:الــــشيخ
املـرشكني ظـاهرهم أهنـم خـالفوا نـص القـرآن الكـريم, هـذا مـا فيـه إشـكال, 

أن هــــؤالء : لكــــن كيــــف توصــــلت أو تريــــد أن تتوصــــل إىل بــــاطنهم لتقــــول
 ا مـواالة الكفــار بقلـوهبم, هــل لـك سـبيل إىل ذلــك أن تكـشف عــاماسـتحلو

تبقــى عنــد الظــاهر, مــا هــو الظــاهر? أهنــم خــالفوا نــص : ًإذا... قلــوهبم?يف 
  .القرآن الكريم, وهذا ليس موضع خالف

  )٠٠ :٠٠ :٤٣/ ٤٦٨(و) ٠٠ :٥٣ :٤٦٧/٥٩(" اهلدى والنور"
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z١٣٣x אאא 
  ]:صقال رسول [

مـن ذا الـذي يتـأىل : واهللا ال يغفر اهللا لفالن, وإن اهللا قال: إن رجال قال« 
أو كـام . فإين قد غفرت لفالن, وأحبطـت عملـك! عيل أن ال أغفر لفالن?

  .»قال
  ]:قال اإلمام[

تــرك , وفيــه دليــل رصيــح أن التــأيل عــىل اهللا حيــبط العمــل أيــضا كــالكفر
  .نحوها, وصالة العرص

  ).٢٥٦، ٤/٢٥٤"(الصحيحة"
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z١٣٤x א؟ 
 ]: أنه قالص روي عن النبي[
   » وسوء الظن خطيئة تفوح,سوء اخللق ذنب ال يغفر«
  )باطل ال أصل له(
  ]:اإلمامقال [

وإذا جاز أن خيفى  ص  بنسبته إليهً جازما)٣/٤٥(وقد أورده الغزايل 
خفـي عليـه بطالنـه مـن عليه بطالنه من الناحية احلديثية فلست أدري كيف 

Şæg@﴿:فإن احلديث معارض متـام املعارضـة لقولـه تعـاىل! ?الناحية الفقهية
õbfl’flí@åflàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë@čéči@ÚflŠž’Ží@æc@ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa﴾.  

  ).٢٤٨- ١/٢٤٧"(الضعيفة"
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z١٣٥x אאW 
AאKKK@؟א 

 ...ال يدخلن اجلنةحديث  :سؤال
 يف ن ذلــكلال يــدخلن اجلنــة إذا اســتحل..,ويــلآ لــه عــدة تهــذا ..:الــشيخ 

ٍأليفيــدخلن اجلنــة بعــد َ]... أمــا إذا مل يــستحللن ذلــك[ ,قلــوهبن  لــيس مــع ْ
  .السابقني األولني

  )٠٠ :٢٦ :٢٩/ ١٩(" اهلدى والنور"
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z١٣٦x ؟א 
أراد أحد الطرفني أن يقـيم مـشهد : مسألة يعني يف رى يا شيخ نقاش بني طرفنيج: سؤال

متثييل, وهذا املشهد يستلزم أن أحد األفراد يسجد لشخص, رفـض ذلـك الـذي طلـب منـه 
ذلك الدور بحجة أن هذا كفر, حتى لو مل يقصد به يعني السجود لغري اهللا حقيقة, فاحتج عليه 

ً كفــرا إال إذا صــاحبه اعتقــاد, فــأي القــولني صــحيح, ومــا هــو الطــرف اآلخــر بــأن هــذا ال يكــون
 املسألة? يف الصواب
  .اإلسالم ال يوجد متثيليات يف األصل يف  هو:الشيخ
  . نعم صحيح:مداخلة
  .سجود فهو غري جائز يف ما: ً إذا:الشيخ
  .ما..  ألنه متثيل; لكن نفرتض أن هذا حدث, ما:مداخلة
 فمن باب أوىل ال )٢٣:اإلسراء(﴾flm@ýÏÒc@bflàŽèÛ@žÝÔ﴿:  أخذت اجلواب:الشيخ

ترضهبام بكف التمثيـل هـذا أصـله ال جيـوز, فـإذا كـان فيـه معـصية مـن بـاب 
  .أوىل

ً أحسنت, بس قول هذا الرجل أن هذا السجود ال يكون كفرا إال :مداخلة
  إذا صاحبه اعتقاد?

  . معروف, صب هذا القول عىل التمثيلية:الشيخ
  .عم أيوه ن:مداخلة
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  . أليس كذلك:الشيخ
  . أي نعم:مداخلة
 طيـب, الـسجود هـو عمـل, والعمـل منـه اللفـظ, وقـد يكـون اللفـظ :الشيخ

أنا أعبـد الـالت, : ًأشد تعبريا عن الكفر من الفعل, فإذا قال الرجل املسلم
ًداللته كلفظ أشد من أن يسجد لالت أو لغري الالت, فهـل الـتلفظ هـو أوال 

ًيس عمــال? ال شــك, طيــب هــل كــل عمــل كفــر يــدل الــتلفظ ألــ: خلينــا نقــول
ال, ألـــيس كـــذلك أو عنـــدك : عـــىل الكفـــر القلبـــي? اجلـــواب أظـــن متفقـــون

  ..يريب? أو ما لك مايش مع
  إعادة النقطة األخرية?] أرجو[:مداخلة
الكفـر يـدل عـىل أنـه نـابع مـن قلبـه  يف هـل كـل لفـظ رصيـح:  أقـول:الشيخ

žáŽmž‰Šİž™a@bflß@bÛg@@﴿: يــح القــرآنرص يف ال; ألن هــذا: فهــو كــافر? اجلــواب
čéžîÛg﴾)الـسند يشء مـن  يف , واآليـة كـام يـذكر املفـرسون وإن كـان)١١٩:األنعام

  هو عدي أو?.. قصة عدي بن حاتم الطائي الذي يف الضعف, وإال
  . عامر:مداخلة
   هاه?:الشيخ

  . عامر:مداخلة

  . عامر:الشيخ
  . عامر بن يارس:مداخلة
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ً عذبــه املــرشكون كــام تــذكرون جيــدا كــام عــذبوا ,يــارس عــامر بــن :الــشيخ
إنه ساحر : ًبالال وعرضوا عليه أن يكفر بمحمد عليه السالم وأن يقول فيه

شاعر كذاب حتى يطلقوا سبيله, فيظهر من شدة العذاب اسرتوح إىل هذه 
مـــاذا فعلـــت بنبيـــي, : الكلمـــة وأطلقـــوا ســـبيله, لكنـــه عـــاد إىل رشـــده, وقـــال

:  عليـه الـسالم وقـص عليـه القـصة, فقـال لـه عليـه الـسالمذهب إىل الرسـول
, »فــإن عــادوا فعــد: ًأجــده مطمئنــا بــاإليامن, قــال: كيــف جتــد قلبــك? قــال«

الــشاهد مــن اآليــة ولــيس مــن احلــديث; ألن احلــديث كــام قلنــا فيــه نظــر مــن 
حيث ثبوته, لكن ألنه يلتقي مع اآلية مـن حيـث دالالتـه أن كلمـة الكفـر إن 

ً غــري قاصــد هلــا ومعــذورا لقوهلــا لــيس معــصية فــضال عــن أن قاهلــا املــسلم ً
  واضح إىل هنا?. ًيكون كفرا
  . أي نعم:مداخلة
نعود إىل جواب ذلك الـذي نقلـت عنـه أنـه ال ..  طيب, اآلن نقول:الشيخ

ًيكــــون كفــــرا, نحــــن اآلن عنــــدنا قاعــــدة رشعيــــة, وهــــي التــــي يقوهلــــا علــــامء 
ًالـرسائر, فـإذا رأينـا رجـال صـدر نحـن نحكـم بالظـاهر واهللا يتـوىل : األصول

 يف منه كلمة الكفر ومل يكن هناك قرينة بالنسبة إلينا تـدلنا عـىل أنـه معـذور
ننظــر هــل هــو : هــذا القــول فــنحن ال نكفــره هــذه أول مرحلــة, ثــاين مرحلــة

ًمعــذور بحيــث أنــه لــيس مؤاخــذا بالكليــة أو حــسبه أال يكــون كــافرا; ألنــه مل  ً
ًه لغــوا? هنــا البــد أيــضا مــن بحــث, فــسنقولًيقــل ذلــك معتقــدا وإنــام قالــ إن : ً

ًقال هذا اللفظ وهو مثال ال يدريه, وال يعنيه فشأنه شأن ذلك الرجـل الـذي 
ما شاء اهللا وشئت يا رسـول اهللا, «: قال للرسول عليه السالم حينام خطبهم
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, مـا رتـب عـىل لفظـه أو عــىل »هًأجعلتنـي هللا نـدا? قـل مـا شــاء اهللا وحـد: قـال
ًلكفر كــام يقولــون مــثال جتديــدا لإليــامن جتديــدا للعهــد ومــا شــابه لفظتــه بــا ً ً

ًذلــك, ملــاذا? ألنــه قاهلــا ومــا يــدري معناهــا ومغزاهــا, أمــا إن قاهلــا حتــصيال 
ًمـــن قاهلـــا اعتقـــدا فـــال : إحـــدامها: عنـــدنا هنـــا معلومتـــان يف :للـــدنيا, يعنـــي

ًقاهلــــا كــــسبا ماديــــا فنــــضلله وال نــــسمح لــــه بمثــــل : نكفــــرهم, األخــــرى هــــذا ً
ذلك, هنا يأيت اجلواب عىل ذاك الـسؤال, أظنـه  يف الكالم, وليس له عذر

أنا قلنا نحن التمثيليات هذه كلهـا جـاءت لنـا مـن : واضح إن شاء اهللا, يعني
الغــرب, وكلهــا يــشوهبا إن مل يغلــب عليهــا الكــذب, وقــد يــداخلها كثــري مــن 

شبه النــساء املعــايص كــاختالط الرجــال بالنــساء وتــشبه الرجــال بالنــساء وتــ
أن نتبناهـــا .. إىل آخـــره, فهـــي كفكـــرة هـــي غربيـــة أجنبيـــة, وتبنـــي.. بالرجـــال

ًلتتــبعن ســنن مــن قــبلكم شــربا بــشرب وذراعــا حتــى لـــو «: نحــن هــو مــن بــاب ً
ً, فهنا ال عذر هلذا اإلنسان إطالقـا إمـا مـا قـد »دخلوا جحر ضب لدخلتموه

 أن فيها حتريك زعمه يف يلزمه من فائدة قد تكون عاجلة وقد تكون آجلة
 يف النفوس عىل اخلري وما شابه ذلك, لكن الرسول عليه الـسالم كـام قـال

ًمــا تركــت شــيئا يقــربكم إىل اهللا إال وأمــرتكم بــه, ومــا «: احلــديث الــصحيح
  .»ًتركت شيئا يباعدكم عن اهللا ويقربكم إىل النار إال وهنيتكم عنه

  )٠٠ :١٧ :٤٤/ ٧١٩("اهلدى والنور"
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z١٣٧x א؟א 
אאאא 

من  [هذا الربملان يف الربملانات كفر أكرب خيرج كل من شارك يف هل املشاركة: سؤال
 ?]امللة

املــشاركة عمــل, فــإذا مل يقــرتن بــه مــا يــدل عــىل أنــه يــستحل ... ال:الــشيخ
وأقــول وأعنــي مــا هــذا العمــل بقلبــه فهــو ذنــب ومعــصية, وقــد يكــون كبــرية 

قـد يكـون كبـرية; ألن بعـض الـذين يـشاركون يـضلون بـسبب جهلهـم : أقول
, فعـىل كـل − عـز وجـل− باإلسالم, وال يكونون يعنـي قاصـدين معـصية اهللا 

ًالربملانات نحن نعتقد أوال أنه ال جيـوز إسـالميا; ألنـه  يف حال, املشاركة ً
, هــــذا − عــــز وجـــل− يعتـــرب مـــن أوضــــح املـــواالة للحكـــم بغــــري مـــا أنـــزل اهللا 

, فهـذا )٥١:املائـدة (﴾žáŽèžäčß@ŽéŞãhÏ@žáØžäčß@žáŽèÛflìflnflí@žåflßflë@@@@﴿: عميل, هذا كقوله تعـاىل
التويل هو كفر عميل, فإذا مـا اقـرتن بـه كفـر قلبـي فهـو كفر,كفـر ملـة خيـرج 
به عن اإلسالم, فاملشاركة بالربملانات بال شك أنه معصية كبرية, لكـن ال 

كفــر ردة إال حــسب األفــراد, إذا بــدر مــن أحــدهم مــا يــدل جيــوز القــول بأنــه 
عــىل أنــه يــستحل احلكــم بغــري مــا أنــزل اهللا بقلبــه فهــو كــافر كــام كنــا رشحنــا 

  .جلسة سابقة يف ذلك
ـــا ســـمعنا مـــنكم دلـــيال .  اهللا يبـــارك فـــيكم: عـــيل حـــسن ًشـــيخنا مـــسألة كن

عتقـادي ًواضحا عن التفريق أو عىل التفريق بني الكفـر العمـيل والكفـر اال
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فمــن جاهــدهم بيــده فهــو مــؤمن, ومــن جاهــدهم بلــسانه فهــو «: وهــو حــديث
ء ذلــك مثقــال حبــة مــن مــؤمن, ومــن جاهــدهم بقلبــه فهــو مــؤمن, ولــيس ورا

  .)١(»خرج من إيامن
  . نعم:الشيخ

  ًاملوضـوع حتــى يكــون متامــا  يف  فحبــذا لـو هكــذا نبــذه يــسرية:عـيل حــسن
  .ملا قبله
ً, تذكر ما صار عندي نسيا منسيا واهللا, أنت ما شاء اهللا:الشيخ ً.  

  .ً جزاك اهللا خريا يا شيخ:عيل حسن
بعــض  يف املوضــوع, وتــذكر مــا كنــا ذكرنــاه يف  فلعلــك تــساعدنا:الــشيخ
ًاآلن ال حيـــرضين شـــيئا أكثـــر ممـــا يتـــضمنه هـــذه احلـــديث, وهـــذا . املناســـبة

ًاحلــديث يلتقــي كثــريا وكثــريا جــدا مــع أحاديــث أخــرى, مــن ذلــك احلــديث  ً ً
مـن رأى «: − عليـه الـسالم− علم من مثل قولـه عروف عند عامة طالب الامل

ًمــنكم منكــرا فليغــريه بيــده, فــإن مل يــستطع فبلــسانه, فــإن مل يــستطع فبقلبــه, 
, احلقيقـــة أن اإلنكـــار القلبـــي لكـــل أنـــواع الـــرشك »وذلـــك أضـــعف اإليـــامن

 والــضالل والــذنوب واملعــايص هــو خمــرج إســالمي لكــي ال يقــع املــسلم
ًفــر املخــرج عــن امللــة; ألنــه جعــل مــساغا وملجــأ للمــسلم أن ينكــر الكيف  ً

احلكـم بغـري مـا : املنكر, ومن ذلك بال شك, بل هو من أوضح املنكرات
تبــــارك − قولــــه  يف ًأنــــزل اهللا, أنــــه ينجــــي منكــــره بقلبــــه مــــن أن يكــــون داخــــال

                                                 
 ).١٨٨رقم( مسلم )١(
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 يف اجللــسة الـــسابقة يف  عــىل أحـــد وجهــي املعنـــى الــذي ذكرنـــاه− وتعــاىل
ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë@﴿: − جـــلعـــز و− قولــه 

flæëŽŠčÏbØÛa﴾)ــدة ً أولئــك هــم الكــافرون كفــرا خيــرج بــه عــن امللــة إذا )٤٤:املائ
ًاســــتحله بقلبــــه, وكفــــرا عمليــــا إذا اســــتحله بعملــــه دون قلبــــه, كــــذلك هــــذا  ً

 كــام قلنــا, فلــم ًاملــسلم إذا رأى منكــرا ومــن ذلــك احلكــم بغــري مــا أنــزل اهللا
 ألنـه − ًأيـضا− مل ينكـره بلـسانه : ينكره بيده; ألنه ال يستطيع, الدرجة الثانية

ال يــستطيع, أو يــستطيع فلنقــل وهــذا أهــم بــال شــك, ولكنــه ألمــر مــا وأســوأه 
 بيـده, ولكنـه أنكـر ذلـك بقلبـه, فهـذا اإلنكـار − ًأيـضا− أن يتبع هواه مل ينكر 

نكــر وبــسبب هــذا اإلرصار كفــر, ال, ال يرفــع مــسؤولية كونــه أنــه أقــر هــذا امل
ًيكفر كفر ملـة خروجـا عـن امللـة, ولكنـه يـدور عليـه احلكـم التفـصييل, إن 
كان يستطيع أن ينكر بيده فلم يفعل فهو عايص, وإن كان يستطيع أن ينكر 
بيده بلسانه فهو عايص, وإن أنكر بقلبه فهو مسلم عايص, أما إذا وصل به 

ً بقلبــــه فهنــــا املــــشكلة اخلطــــرية جــــدا; ألن − ًضاأيــــ− األمــــر إىل أن ال ينكــــر 
ليس وراء ذلك «: هذا احلديث ويف ذاك احلديث أنه يف  قالصالرسول 

, وهنـــا ال بـــد يل مـــن التـــذكري بأنـــه املـــسلم جيـــب أن يأخـــذ »ذرة مـــن إيـــامن
قلبــه هلــا, فيخــشى  يف ًحــذره مــن أن يعتــاد بعــض املعــايص فــال جيــد إنكــارا

ًذي خيــرج مــن امللــة, وأنــا أعتقــد أن كثــريا مــن الكفــر الــ يف حينــذاك أن يقــع
ًهــذه املــشكلة الكبــرية جــدا, بحيــث أن  يف املــسلمني واملــسلامت يقعــون

ًقلــوهبم أصـــبحت غلفــا ال تنكـــر منكــرا حتـــى وال بالقلــب, فهـــذا املعـــايص  ً
املنتــرشة اآلن, مثــل التــربج, تــربج النــساء وخالعــتهن, ومثــل الربــا وانتــشار 

ًثريا من الناس انمحى من ذهنهم أن يكون كل هـذه التعامل به, بحيث أن ك
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األنواع من املعايص هي معايص, ما بقوا يشعرون بـذلك, وأنـا أستحـرض 
ًمثاال يتعلق ببعض النسوة, جتـد املـرأة متربجـة تـربج اجلاهليـة قبـل العـرص 
ًالعـــرشين, بمعنـــى تكـــون قـــد لبـــست لباســـا إىل نـــصف الـــساقني, ووضـــعت 

ر وهي تكـشف هبـذا ناصـية رأسـها, وال تـشعر بأنـه ًمخارا ما يسمونه اإليشا
التـــربج  يف قـــد عـــصت رهبـــا, فـــإذا مـــرت بجانبهـــا امـــرأة أخـــرى زادت عليهـــا

ًاحلديث كأن يكون مثال ثوهبا إىل ركبتيها, كأن تكون حارسة الرأس, كأن 
تكــون خمــرصة الثيــاب ونحـــو ذلــك, فــام تكــاد متـــر هبــا إال وتلتفــت هكـــذا 

مثلهـا مـن  يف ا معناه أهنا ال تـشعر بأهنـا هـي واقعـةتستنكر عليها بقلبها, هذ
حيث أهنا خالفت رشيعة رهبا, لكن ال شك أن تلك أنكر, وقعت فيام هـو 
ًأشد إنكارا من هذه التي هي أنكـرت ذلـك, هـذا أيـش معنـاه, هـذا يـدلنا أنـه 

قلــوهبن  يف ًهــذا النــوع مــن النــساء مل يعــدن يــشعرن باملعــصية, فــإذا مل يبــق
عىل املسلمني أن حيافظوا عىل أنفسهم بأن : ملعصية, فلذلكإنكار هذه ا
ًصحبة من يـذكروهنم دائـام وأبـدا بـأن يكونـوا بعيـدين عـن  يف ًيكونوا دائام ً

عـــىل كـــل حـــال وضـــح فـــيام أظـــن اجلـــواب عـــن ... اســـتحالل مـــا حـــرم اهللا,
الربملــان مهــام كـــان الباعــث عـــىل  يف الــسؤال الــسابق أنـــا ال نؤيــد الـــدخول

ً بد من التذكري والتنبيه دائام وأبدا عىل أنه ال جيوز الغفلة أو ذلك, لكن ال ً
ًالتغافـــل عـــن هـــذه القاعـــدة اإلســـالمية اهلامـــة, واهلامـــة جـــدا جـــدا, أال وهـــو  ً
التفريـــق بـــني الكفـــر االعتقـــادي والكفـــر العمـــيل; ألنـــه هـــذه حقيقـــة جـــاءت 

 − وجـلعـز − ًعليها نصوص رشعية كثرية وكثرية جدا, تكلمنا عام يـرس اهللا 
اجللسة السابقة, فـدخول الربملـان هـو كفـر عمـيل, فـإذا اقـرتن  يف من ذلك
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به استحالل احلكم بغري ما أنزل اهللا بالقلب فهو الكفر االعتقادي املخرج 
  .غريه. من امللة
 شـــــيخنا بعـــــض الـــــدعوات اآلن التـــــي تـــــرى دخـــــول الربملانـــــات :مداخلـــــة

حـــــــــن نعلـــــــــم أن والـــــــــوزارات يـــــــــذبون عـــــــــن الديموقراطيـــــــــة ويتبنوهنـــــــــا, ون
الديموقراطيــة هــي حكــم الطــاغوت وهــي كفــر, ففــي أي دائــرة هــؤالء, بــل 

املجلة اجلديدة  يف سمعت أحدهم يقول ملا رأى مقالة لشيخنا أيب مالك
هل تسمح يل أن أرد عـىل هـذا املقـال الـذي شـيخنا هيـاجم : األصالة, قال

 يها, ماذا نقولفيه الديموقراطية وينتقده, فهذا يعني هم يتبنوهنا ويدعون إل
  هؤالء?يف 

 يــا أخــي أنــا وال أظــن غــريي عنــده جــواب غــري مــا ســبق, ال بــد مــن :الــشيخ
ًالتفريــــق بــــني األمــــرين, هــــذا الــــذي أنــــت تــــشري إليــــه, كتــــب ردا عــــىل مقالــــة 
ًاألستاذ أيب مالك, حينذاك سيتبني موقفه إن كان كـافرا مرتـدا عـن دينـه, أو  ً

ن يــــداهن ومــــا شــــابه ذلــــك, فــــام يكــــون ضــــعيف اإليــــامن يريــــد أن ينــــافح وأ
 − ًأيـــضا−  جيرنـــا إىل بحـــث قـــد يكـــون − ًأيـــضا− يكفـــي, أنـــت تعـــرف وهـــذا 

ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@﴿ اجللـــسة الـــسابقة ذكرنـــا اآليـــة بأطرافهـــا الثالثـــة يف ًمهـــام,
flæëŽŠčÏbØÛa﴾)٤٤:املائــدة( ﴿flæìŽàčÛbÄÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ﴾)٤٥:املائــدة( ﴿@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ

čbÐÛaflæìÔ﴾)وأرشنا إىل أنه كام ينقسم الكفر إىل هـذين القـسمني, )٤٧:املائدة ,
ٍكذلك الفـسق, وكـذلك الظلـم, اآلن أريـد أن أذكـر بتقـسيم ثـان للفـظ رابـع, 

 يف  عــىل مــشكلة قــد تكــون قائمــة− ًأيــضا− وأظــن أن هــذا التقــسيم سيقــيض 
 تبــــارك− صــــدور بعــــض إخواننــــا مــــن طــــالب العلــــم, فحيــــنام نقــــرأ قــــول اهللا 
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− الــدرك األســفل مــن النــار, ثــم نقــرأ قولــه  يف املنــافقني أهنــم يف − وتعــاىل
َّإذا حــدث كــذب, وإذا وعــد : آيــة املنــافق ثــالث«: − عليــه الــصالة والــسالم

الـدرك األسـفل مـن  يف  فهل يكون هذا املنافق)١(»أخلف, وإذا اؤمتن خان
fĺ@﴿: املنـافقني أهنـم يف النار, اآلية تقـول čÔčÏbfläŽàÛa@Şæg@¿@@@@@flåčß@ÝÐžþa@čÚž‰Ş†Ûa

‰bŞäÛa﴾)َّإذا حـدث كـذب: آيـة املنـافق ثـالث«: , والرسـول يقـول)١٤٥:النساء« ,
الـــــدرك األســـــفل مـــــن النـــــار,  يف َّفهــــذا الـــــذي إذا حـــــدث كـــــذب هـــــل يكــــون

ًاستحرضوا التقسيم الثالث, هذا الـ عفوا السابق, استحرضوا معي التقسيم 
 أو اخليانـــــة أو مـــــا شـــــابه ذلـــــك مـــــن الـــــسابق, هـــــذا الـــــذي يـــــستحل الكـــــذب

غــريه, اســتحل ذلــك بقلبــه,  يف هــذا احلــديث أو يف املعــايص التــي ذكــرت
ًجهنم ومع املنافقني, ال, اسـتحله عمليـا; إذا كيـف الرسـول  يف فهو عليـه − ً

ًهـــذا احلـــديث جعـــل آيـــة املنـــافق ثالثـــا, هـــذا كمثـــل كثـــري مـــن  يف − الـــسالم
أشــهد أن ال إلــه إال اهللا : الــذي يقــولاآليــات أنــه عمــل عمــل املنــافقني, هــذا 

ًوأن حممدا رسول اهللا, ذلك يستلزم أن حيرم ما حرم اهللا ورسوله, فإذا هو 
استحل ما حرم اهللا ورسوله, فيكـون قـد خـالف فعلـه قلبـه, قـد خـالف فعلـه 
اعتقــاده, لكــن هنــا املخالفــة مــن نوعيــة ختتلــف عــن خمالفــة ظــاهر املنــافق 

الـدرك األسـفل مـن النـار يـضمر الكفـر  يف لذي هـوالكافر لباطنه, املنافق ا
  .ويظهر اإلسالم, يضمر الكفر ويضمر اإلسالم

− نعــم, يــضمر الكفــر ويظهــر اإلســالم, أمــا هــذا الــذي قــال فيــه الرســول 
ً, هـــو يـــضمر اإليـــامن, ويظهـــر عمـــال »آيـــة املنـــافق ثـــالث«: − عليـــه الـــسالم

                                                 
 ).٢٢٠رقم(ومسلم ) ٣٣رقم(ي  البخار)١(
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 يف صورة لـــيسهـــذه الـــ يف خـــالف مـــا أمـــره اإلســـالم, فـــالتقى مـــع املنـــافق
ظـاهره,  يف ًاحلقيقة, الفرق كبري جدا, املنافق الكافر هو كـافر بقلبـه مـسلم

قلبــه لكنــه  يف َّإذا حــدث كــذب, هــو مــؤمن: هــذا املنــافق الــذي مــن عالمتــه
عليـــه − عملـــه حكـــم دينـــه الـــذي عمـــل بـــه آمـــن بـــه, لـــذلك قـــال  يف خيـــالف
 ينقـــسم إىل − ًيـــضاأ− ًإىل آخـــره, إذا النفـــاق » آيـــة املنـــافق ثـــالث«: − الـــسالم
النـــار,  يف النـــار, ونفـــاق ال خيلـــد صـــاحبه يف نفـــاق خيلـــد صـــاحبه: قـــسمني

النار هو الذي يبطن الكفـر ويظهـر اإلسـالم,  يف النفاق الذي خيلد صاحبه
ًالنفـــاق الـــذي ال خيلـــد هـــو الـــذي يبطـــل اإليـــامن ويظهـــر عمـــال خيـــالف فيـــه 

إىل آخـره, فهـذه » ثآية املنـافق ثـال«: − عليه السالم− اإلسالم, لذلك قال 
إفــراط أو تفــريط,  يف الـدقائق ينبغــي أن نكــون عـىل معرفــة هبــا حتــى مـا نقــع

ًخمالفـة الـسلف الـصالح مجيعـا وأهـل  يف ًحتى ما نكفر مسلام بذنب فنقـع
اإلرجـاء الـذين كـانوا  يف معلـيش, فنقـع:  نقول− ًأيضا− السنة, وال نتساهل 

ع مـــع الـــرشك حـــسنة, نحـــن ال يـــرض مـــع اإليـــامن معـــصية, وال ينفـــ: يقولـــون
اإليــامن املعـــصية  يف يـــرض: ال ينفـــع مــع الـــرشك حــسنة, لكـــن نقــول: نقــول

ًواإليــــامن كــــام تعلمــــون مجيعــــا يقبــــل الزيــــادة والــــنقص, وزيادتــــه بالطاعــــة 
ًونقصانه باملعصية; إذا النفاق كالكفر كالفسق كالظلم, ال يمكن أن يساق 

ًمساقا واحدا, وإنام حسب ما قام ن, فهـذا املثـال الـذي ذكرتـه يـا اإلنسا يف ً
أبا أنس, هذا قد يـرد عـىل األسـتاذ أيب مالـك أو عـىل غـريه, لكـن ينبغـي أن 

  .ننظر إىل رده, هل هو رد يرصح بأنه ينكر رشع اهللا, فهو مرتد عن دينه
  )٠٠ :١١ :٦٧٢/٥٨" (اهلدى والنور "
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z١٣٨x صWA@ 
ذكـر :  يقـول»ًمـن كفـر مـسلام فقـد كفـر«: ه عليـه الـصالة والـسالمأخ يسأل عن قولـ: سؤال

 يف ًهذا احلديث, ثم ذكر أن من كفر مسلام ال يكفر وأن السبب يف اإلمام النووي عدة أقوال
ذلـــك هـــو أن التكفـــري معـــصية وبالتـــايل فـــإن صـــاحب املعـــصية ال يكفـــر, فهـــل هـــذا التوجيـــه 

 ذا?ه يف والتعليل قائم عىل حجة, وما هو رأيكم
ً هذا الكالم إن كـان نقلـه عـن اإلمـام النـووي صـحيحا فلـيس عـىل :الشيخ

: ًإطالقـــه, لكـــن مـــن الـــصحيح أنـــه لـــيس مـــن كفـــر مـــسلام كفـــر كفـــر ردة, أي
أن مـــن كفـــر : خـــرج عـــن امللـــة, وإنـــام قـــد وقـــد, والتفـــصيل الـــذي ال بـــد منـــه

ًمــسلام جمتهــدا مبتعــدا أوال ً ً ًامال عــ: ً عــن حــظ الــنفس واالنتــصار هلــا, ثانيــاً
ًأن يكـون عاملـا بطريـق الفقـه الـصحيح مـن : بالقواعد الرشعية الفقهيـة, أي

ًبعيـدا .. ً مع مالحظة هـذين القيـدين بعيـدا عـن اهلـوىَرَّفَكَالكتاب والسنة ف
ًمتمــــسكا بــــالعلم الــــصحيح فكفــــر مــــسلام وتبــــني أن هــــذا : عـــن اجلهــــل, أي ً

رر لــيس كــام تــوهم َّــاملكف  يف عــود الكفــر عليــه إالر هنــا ال يَّ, فــاملكفِّــاملكف
ًأن يكــون أطلــق الكفــر عليــه لــيس منــدفعا بعيــدا عــن : احلالــة األخــرى وهــي ً

اجلهــل واهلــوى, فهــذا الــذي  يف ًبعيــدا عــن اجلهــل بــل هــو غــارق.. اهلــوى
بعـــض األحاديـــث الـــصحيحة, فـــإن كـــان كـــذلك  يف يـــصدق عليـــه كـــام جـــاء

لتفـصيل هـو الـذي رجـع إليـه فهـذا ا: حلقه الكفـر وإال حـار الكفـر عليـه, أي
ًينبغي أن يراعى فيه بـني الكفـر الـذي نقـول دائـام وأبـدا كفـر اعتقـادي وكفـر  ً

من أطلق الكفر عىل مسلم باجتهاد صائب فهو ال يشء عليه, بـل .. عميل
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هــو مــأجور, أمــا مــن أطلــق الكفــر باتبــاع اهلــوى وباجلهــل فهنــا إمــا أن يعنــي 
املــــسلم املــــؤمن بــــاهللا ًاخلــــروج عــــن امللــــة فعــــال حيــــنام نــــسب الكفــــر إىل 

ًورسوله وهو يعلم أنـه مـؤمن حقـا فهـو الـذي حيـار ويعـود الكفـر عليـه وإال 
ًيشء من الرشوط فيكـون عاصـيا آثـام كـام قـال اإلمـام  يف يكون قد تساهل ً
  .النووي رمحه اهللا

  .ًهذا ما يبدو يل جوابا عن هذا السؤال
  ) ٠٠ :٠٧: ١٠/ ٧٩٧(" اهلدى والنور"
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z١٣٩x ؟אא
אאאא 

 ]:قال اإلمام[
حمارضاتنــــا ويف كثــــري مــــن  يف  بحــــث وموضــــوع طاملــــا طرقنــــاه]ثمــــة[

تــسجيالتنا, أال وهــو التفريــق بــني الكفــر العمــيل والكفــر االعتقــادي, وهــذا 
 يف ًأمــر رضوري جــدا, ومــن مل يفــرق بــني كفــر وكفــر, خيــشى عليــه أن يقــع

لكفر من حيث ال يدري أو من حيث يدري, من أجل ذلـك صـح عـن عبـد ا
اهللا بن عباس ريض اهللا تعاىل عنه وهـو ترمجـان القـرآن بحـق أنـه فـرس قولـه 

: , قـال)٤٤:املائـدة (﴾flæëŽŠčÏbØÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛžëdÏ@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë@@@@@@@@﴿: تعـاىل
كفــر, فمــن مل حيكــم بــام أنــزل اهللا, هنــا لــيس كــام يظنــون إنــام هــو كفــر دون 

بيت القصيد من اجلواب عن سؤالك عن اآلية املذكورة, هل تنطبـق عـىل 
هــؤالء الــذين عطلــوا اجلهــاد, فجــوايب قــد تنطبــق عــىل بعــضهم وال تنطبــق 

  عىل بعضهم, كيف ذلك?
فمن أنكـر رشعيـة اجلهـاد . كفر دون كفر: بدليل أثر ابن عباس املذكور

 كــافر, وهــذا هــو الــذي ينطبــق عليــه اآليــة وغريهــا, أمــا مــن عقيــدة فهــذا هــو
ًاعـــرتف بفرضـــية اجلهـــاد ســـواء كـــان حـــاكام أو حمكومـــا ولكنـــه ال جياهـــد  ً
ًاتباعـــا هلـــواه, اتباعـــا لتكالبـــه للـــدنيا ونحـــو ذلـــك, فهـــذا يكـــون كفـــره كفـــرا  ً ً
ًعمليــا, ولــيس كفــرا اعتقاديــا, ال فــرق بــني الــذي يــرتك اجلهــاد, وبــني الــذي  ً ً



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٥٤٩ 

 الكـسب احلـالل, وإنـام يكـسب احلـرام بطريـق الربـا أو بيـع اخلمـر أو يرتك
متعاطيهـا مـا يـصدق  يف ما شـابه ذلـك, فكـل هـذه معـايص بـال شـك يـصدق

ًعــىل كــل حــاكم بغــري مــا أنــزل اهللا, إمــا أن يكــون اســتحل هــذه األمــور قلبــا 
ًوقالبــا أو اســتحلها قالبــا ال قلبــا, أي ً ًاســتحلها عمليــا ولــيس اعتقاديــا,: ً  فمــن ً

اإلسالم وهو يعتقد أنه حمرم فهذا كفره دون كفر, ومن  يف ًارتكب حمرما
هــــذا االســــتحالل ككثــــري مــــن  يف ًاســــتحل حمرمــــا وهــــو يعتقــــد أنــــه ال يشء

ًالشباب اليوم مـثال الـذين ربـوا تربيـة أوروبيـة خالـصة, إذا قيـل هلـم ملـاذا ال 
وضــوء إىل الــصالة والطهــارة والغــسل مــن اجلنابــة وال: تــصلون? يقــول لــك
زمــن اجلاهليــة القــذرين الوســخني, أمــا اليــوم فلــيس  يف آخــره, هــذه كانــت

هناك حاجة ملثل هذه الصالة, هذا هو الكفر االعتقادي, أما كام هـو شـأن 
اهللا : ملــاذا ال تــصيل? يقــول: كثــري مــن الــشباب املــسلم مــع األســف يقــال لــه

  .يتوب علينا
  فرض اهللا, كذلك أي حاكمهو معرتف بالفرضية لكن غري قائم بام: ًإذا

اآلن لــــيس : ســــبيل اهللا? إذا قــــال يف ملــــاذا ال جتاهــــد: الــــدنيا إذا قيــــل لــــهيف 
اآلن حريـــة فمـــن شـــاء فليـــؤمن ومـــن شـــاء فليكفـــر, مـــن هـــذه . هنـــاك جهـــاد

التأويالت التي ما أنزل اهللا هبا من سلطان, فهذا املنكر للجهاد كرشع هذا 
 جيـــب أن نجاهـــد, لكـــن اهللا يعيننـــا, هـــو الكـــافر, أمـــا الـــذي يعتقـــد أنـــه واهللا

وليس عندنا اسـتعداد كـام ينبغـي, وريـثام نـستعد وإىل آخـره, وهـو يـستطيع 
ًأن يــستعد, فيكــون آثــام, لكــن إذا كــان ال يــستطيع ككثــري ممــن يــتكلم اآلن 

عـني ال : املثـل العـامي يف من أفراد املسلمني, ال يستطيعون أن جياهـدوا,
لذلك خالصة الكالم أن اجلهاد فرض عـني, وهذه حقيقة, و. تقاوم خمرز
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 يف هـذا الزمـان; ألن األمـم تـداعت كـام جـاء يف وأشد ما يكون فرضية هـو
  .ًالتاريخ اإلسالمي مطلقا يف ًاحلديث السابق تداعيا مل ير مثله

  )٧٢٠/٠٠:٣١:٤٠"(اهلدى والنور"
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z١٤٠x  
?אא?؟ 

 ?"اآليات الشيطانية"أمر سلامن رشدي كاتب كتاب  يف ما قولكم: السؤال
 الكتـــاب, وعـــىل حـــسب مـــا مـــن الـــسؤال, أنـــا مـــا قـــرأت أســـتغرب :الـــشيخ

  .ًنرشوا عنه فهو ليس مسلام, هل يريد غري هكذا, أو السؤال يكون واضح
رأيكــم ممــا علمــتم أن الفتــوى بقتــل ســلامن رشــدي مــن  يف  هــل:الــسائل

وى صــحيحة, واآلن وقــد أعلــن عودتــه إىل اإلســالم هــل تنتهــي اخلمينــي فتــ
  مثل هذه الفتوى?

أرجـــع أقـــول أنـــا مـــا قـــرأت كتابـــه, لكـــن املقـــاطع التـــي نـــرشت ...: الـــشيخ
تكفي إلدانته, بناء عىل ذلك أقول ليس هو أول مرتد عن دينه جيب قتلـه, 

يزالــوا ولــذلك أنــا أقــول ملــاذا التــسائل عــن هــذا اإلنــسان, والــذين كفــروا ال 
مــرص ويف غــريه, ال أحــد يتــسائل هــل جيــب قــتلهم أم ال وهــم  يف يكفــرون

مرتــدين, لكــن هــذه أخــذت هالــة خاصــة حــول كفــر هــذا اإلنــسان مــن جهــة, 
ودولة إسالمية منحرفة عن اإلسالم الصحيح هي الـشيعة اسـتغلت وقالـت 

مـن هـذا الزمـان  يف دنيـا اإلسـالم يف أنه ال بد أن هـذا يقتـل, وكأنـه ال يوجـد
جيب قتله من املسلمني املرتدين إال هذا الرجل مع أنه مع األسف هؤالء 

  .كثري ال يمكن إحصاءهم
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 يف هــل الــرشع يفــرق بــني مــسلم ارتــد, وبــني كــافر أصــيل! بعــدين يــا تــرى
كفـــره نـــال مـــن اإلســـالم ونبـــي اإلســـالم, هـــل يفـــرق بـــني وجـــوب قتـــل هـــذا 

  وذاك?
   هل هذا سؤال له أم سؤال حتديثي?:مداخلة
  هل فهمته ماذا قلت?..  ال:الشيخ
  . نعم:مداخلة
مـن الرسـول عليـه الـسالم, نـال هـل الكـافر الـذي :  أنا أمتم وأقـول:الشيخ

ًإمــــا أن يكــــون ذميــــا ومعاهــــدا, هــــذا الكــــافر الــــذي طعــــن الرســــول عليــــه  يف ً
أي شـــــعرية مـــــن شـــــعائر  يف القـــــرآن أو يف ديـــــن اإلســـــالم أو يف الـــــسالم أو

ًالكـافر إمـا أن يكـون ذميـا, وإمـا أن يكـون معاهـدا, اإلسالم املعروفة, هـذا  ً
ًوإما أن يكون حربيا, فإذا كان ذميا أو معاهدا فمجرد طعنه ً  يف اإلسالم يف ً

جانــب مــن جوانبــه فقــد رفــع الذمــة مــن نفــسه وأبــاح دمــه; ألن دمــه أحــصن 
 بخضوعه للذمة, فحينام أباها ومل خيـضع هلـا اسـتحق القتـل, ولـذلك وقـع

ًألول حينام كانت العزة للمسلمني, أن كثريا من الذميني قتلوا اإلسالم ايف 
ًحــدا إســالميا, وإن كــان كــافرا فهــو حــالل الــدم أصــالة, فلــامذا ال تثــار هــذه  ً ً
القضايا وما أكثرها, وإنام قضية مثل هذا اإلنسان يألف كتاب تقوم الـدنيا, 

  .استغالل سيايس غري رشيف
  . هل معنى هذا أنه ال يقتل:مداخلة
ُ هو املعنى يقتل وال يقتل; ألنه ليس هناك من يقتل:الشيخ َ َْ َ ُ ُ.  
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ُ ملاذا ال يوجد من يقتل?:مداخلة ْ َ  
ً ألنه سـيقتل مقابلـه أكثـر مـن املـسلمني, وأنـا أرضب لـه مـثال وهـو :الشيخ

جيب قتل العرشات إن مل نقـل املئـات مـن .. عندي أخطر من هذا الكتاب
 مــنهم صــاحب ال أدري مــاذا أقــول الربيطــانيني غــري هــذا صــاحب الكتــاب,

بعـــض  يف ونحـــن نمـــر.. مـــرقص.. حانـــة.. ألن عهـــدي بعيـــد, أقـــول مقهـــى
هـــل هـــو رأى هـــذا الـــيشء أو غـــري وبـــدل; ألنـــه . مكـــة: طـــرق لنـــدن مكتـــوب

  قامت احتجاجات من بعض الدول العربية?
  . موجود:مداخلة
 يف  قل له, لو كنت أرى القتل وكان هو معـي فـيام أرى, لقلـت لـه:الشيخ

ليلـــة ال قمـــر فيهـــا, جيـــب أن ينـــسف هـــذا املقهـــى أو احلانـــة بمـــن فيهـــا; ألن 
  .هؤالء رش, ألن هذا عنوان مستديم, مستمر, وال أحد يغري

  ...انتبه يا أبو حممد أن يفهم أين آمره يفعل
  .. :مداخلة

 وأنـــا ســـمعت, يمكـــن أنـــتم رأيـــتم أم ال, بعـــض األلبـــسة الداخليـــة :الـــشيخ
هيـــك  يف  أو النعـــل يكتبـــوا حتـــت منـــه ال إلـــه إال اهللا,يكتبـــوا اســـم الـــشهادة

يشء? أنا قـرأت هـذا الـيشء ولكـن مـا رأيتـه, فهـذا يشء منـه كثـري, شـو بـده 
  .اإلنسان ليقتل

  )٠٠:٣٧:٤٨/ ٤٣٦"(اهلدى والنور"
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z١٤١x  صWA
א@ 

هنـا . »ال أنـا هيـودي أو نـرصاين فهـو كـام قـالمـن قـ«أنـا هيـودي, : الـ يعني قـول يف :سؤال
 .كيف نفرس احلديث أو كيف

  .ً إذا قاله قاصدا:الشيخ
  . أي نعم:امللقي
  ً أما إذا قال غاضبا أو :الشيخ
  . نفس املنهج:مداخلة
  . أخي كل هذه نفس القاعدة تدخل يعني:الشيخ
  ة  احلقيقة شيخنا إذا هذه, كل هذه النصوص مل تضبط بالقاعد:مداخلة
  .ً أبدا:الشيخ
  .ً يصبح خلط عظيم جدا:مداخلة
  .اهللا أكرب.  اهللا أكرب:الشيخ
شيخنا من باب التذكري لإلخـوان والوصـية, أنـا أقـول بأنـا كنـا  يف :مداخلة
الــسابق مــن كثــري مــن اجلامعــات اإلســالمية التــي كانــت تــرى بــأن  يف نــسمع

ي كيـف يتوالهـا الديمقراطية كفـر, وبـأن الـذي يتـوىل الديمقراطيـة وال نـدر
  .هو من أهل الكفر

  . اهللا أكرب:الشيخ
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ثـم تغـري احلـال وتبـدل, فأصـبحوا يقولـون غـري . ً عياذا بـاهللا تعـاىل:مداخلة
  .ما كانوا يقولون

  . اهللا أكرب:الشيخ
 لـــذلك أنـــا أريـــد, الوصـــية التـــي أويص هبـــا نفـــيس وإخـــواين أنـــه ال :شـــقرة

cflë@@bĆàîčÔflnžŽß@ïčaflŠč•@afl̂﴿ينبغــي لنــا إال أن نكــون عــىل اخلــط الــسوي,  flç@Şæ
ŽêìŽÈčjŞmbÏ﴾)ال ينبغي أن نغري أو نبدل مهام كانت الظـروف; ملـاذا? )١٥٣:األنعام ,

فمنهجنــا واضــح ال يقــوم عــىل الــدليل مــن : أمــا األمــر األول: ألمــرين اثنــني
الكتـــاب والـــسنة, وعـــىل الفهـــم الـــصحيح الـــدقيق الـــذي عرفنـــاه مـــن ســـلفنا 

 إن تغـــري − ال ســـمح اهللا− فـــإين الـــذي أخـــشاه : ر الثـــاينوأمـــا األمـــ. الـــصالح
 غري ما نرجو, فـإن األمـر يكـون, كـام − ال سمح اهللا− احلال وتبدل إىل مآل 

  . − ال قدر اهللا, وال سمح اهللا− كان من غرينا يكون منا 
 هنـــاك أثـــر عـــن حذيفـــة بـــن الـــيامن, يشء عجيـــب − ال ســـمح اهللا−  :الـــشيخ

حيـــنام تكلمنـــا عـــن حـــرب اخللـــيج بعـــض األرشطـــة  يف ًجـــدا, كنـــت ذكـــرت
ًاألمــس القريــب يقولــون قــوال, فعــادوا يقولــون قــوال  يف ًفرأينــا أناســا كــانوا ً

ًمناقضا, كانوا ينـرصون شخـصا وإذا هبـم خـذلوه, وكـانوا خيـذلون شخـصا  ً ً
وإذا هبــم نــرصوه, فعجبــت مــن حذيفــة بــن الــيامن وال عجــب فإنــه صــاحب 

 الــنص بعيــد منــي, لكــن عــىل , كــان يقــول والعهــد هبــذاصرس رســول اهللا 
األقــل ســأحاول استحــضار املعنــى, ولعــل األخ عــيل أو غــريه مــن إخواننــا 

إذا أراد أحدكم أن يعرف هل أصابته الفتنة فتنة هل : يستحرض لفظه, يقول
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ًأصـــابته أم ال فلينظـــر إذا كـــان يقـــول شـــيئا خـــالف مـــا كـــان يقولـــه ســـابقا فقـــد  ً
  تذكر اللفظ?. أصابته الفتنة
: يعنــي الــصدر األول, لكــن هــو ,َ شــيخنا, هــو األمــر كـام قلــت:عـيل حــسن

ًفلينظر حالال كان حيرمه باألمس وحراما أصبح حيلله اليوم ً.  
  . هذا هو صدق عىل كثري من الناس اليوم:الشيخ

  .− ريض اهللا عنه− رواية أعم شوي عن حذيفة  يف  شيخنا,:عيل حسن
  .أيوه :الشيخ
 تعرف ما كنت تنكر, وتنكر ما كنت  إن الضاللة حق الضاللة أن:مداخلة
  .تعرف

  .نعم.  اهللا أكرب, اهللا أكرب:الشيخ
  )٠٠: ٤٨: ٥٧/ ٦٧٣(و) ٠٠: ٤٧: ٠٩/ ٦٧٣(" اهلدى والنور"
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z١٤٢x ؟א 
مــن قتــل نفــسه بحديــدة «: )١(صــحيح مــسلم يف قولــه عليــه الــصالة والــسالم كــام: الــسؤال
ًنــار جهــنم خالــدا خملــدا فيهــا  يف بطنــه يف  هبــا يتوجــأ−يطعــن: أي−يــده يتوجــأ  يف فحديدتــه ً

  احلديث, فام نوع هذا التأبيد, وهل يقتيض الكفر?»...ًأبدا
  نعم, ظاهر احلديث أن هذا فيمن يستحل االنتحار, فهو كام جاء:الشيخ

ًاحلديث خالدا خملدا فيهايف  ً.  
كفـــر اعتقـــادي : والكفـــر عنـــدنا قـــسامن كـــام يقـــول أهـــل العلـــم والتحقيـــق

فــر عمــيل, فمــن فعــل فعــل الكفــار واعــرتف بخطــأ هــذا الفعــل آمــن بأنــه وك
ًخطأ اتباعا للرشع, ولكنه غلبه اهلوى وغلبته النفس األمارة بالسوء فكفره 
كفر عميل, أما إذا اقرتن به االستحالل القلبـي فهـو الكفـر االعتقـادي, وبـه 
ًخيــــرج املــــسلم عــــن امللــــة, فمثــــل هــــذا حيمــــل عــــىل مــــن كــــان كفــــره كفــــرا 

ًالنــــار إال مــــن كــــان كــــافرا مــــرشكا بــــاهللا تبــــارك  يف ًاعتقاديــــا, ألنــــه ال خيلــــد ً
  .وتعاىل

 طيـــب يـــا شـــيخ مـــن أيـــن نأخـــذ االســـتحالل إذا اســـتحل ذلـــك مـــن :الـــسائل
  ظاهر احلديث?

                                                 
 ).٣١٣رقم ()١(
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ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë@čéči@ÚflŠž’Ží@žæc@ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæg@@@@@@@@@@@@﴿:  من اآلية الكريمة:الشيخ
@@flí@žåflàčÛŽõbfl’﴾)النـار مـن  يف  ومـن وصـف هـذه العقوبـة, ألنـه ال خيلـد)٤٨:النساء
  .قلبه مثقال ذرة من إيامن يف كان
   )٠٠ :٤٥: ٢٣/ ٣٠٠(و) ٠٠ :٤٣: ٤٩/ ٣٠٠(" اهلدى والنور" 
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z١٤٣x אאא؟ص 
ب  يــستوجصًبمناســبة ذكــر نــوح بــن أيب مــريم, هــل الكــذب عمــدا عــىل النبــي : ســؤال
ًالنار? املسألة أن هذا كذب متعمدا كعبد الكريم بن أيب العوجاء, ألجل أن حيرم  يف اخللود

 هذا يعترب خرج من امللة لو قصد هذا?. احلالل, وحيلل احلرام, كام رصح هو بنفسه
  إذا قصد ماذا?... :الشيخ
ًالـــرشيعة عمـــدا ألجـــل تزييفهـــا ونحوهـــا,  يف  إذا قـــصد أن يـــدخل:مداخلــة
  ?هذا كافر
  . كافر:الشيخ
   وعامة الوضاعني الذين كانوا يضعون احلديث?:مداخلة
شـكوت إىل «: ًيعني من يـضع مـثال حـديث...  ليسوا سواء, هناك:الشيخ

 هـذا ال يقـصد الـدس. )١(»جربيل ضعفي مـن اإللقـاء, فـأمرين بأكـل اهلريـسة
ًالــرشيعة أو تغيريهــا, هــذا مــن أجــل تــرويج البــضاعة, كالــذي روى أيــضا يف 
  ..»من أكل اليخنة دخل اجلنة«: ديثح

هـــذا يروونـــه بعـــضهم عـــن إمـــام قريـــة جـــاءه أحـــد فالحـــي القرية,فوجـــد 
مـــا عليـــك, أنـــت : اليخنـــة عنـــده متكدســـة عنـــده وخيـــشى أن تفـــسد, قـــال لـــه

ًأحــرضها غــدا أو اليــوم إذا كــان يــوم مجعــة, وضــعها أمــام املــسجد والبــاقي 
                                                 

 ).٤/١٨١( الضعيفة )١(
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إىل آخــــره, .. اتقــــوا اهللا! يــــا عبــــاد اهللا: عــــيل, ففعــــل الرجــــل, صــــعد املنــــرب
, النـــاس مـــا »مـــن أكـــل اليخنـــة دخـــل اجلنـــة«: صتسلـــسل, قـــال رســـول اهللا 

يكادون يصدقون, خيرجون من مسجد اليخنة مكومة أمام باب املـسجد, 
يـــــشرتون اليخنـــــة مـــــن شـــــان يـــــدخلون اجلنـــــة, ويف حلظـــــات انـــــرصفوا مـــــن 

مـن أكـل « :املسجد, نظف املكان من اليخنة, ألن الـشيخ قـال عـىل املنـرب
  .»اليخنة دخل اجلنة

فهــذا بــال شــك ريــب وافــرتاء, ويــستحق النــار, فليتبــوأ مقعــده مــن النــار, 
لكــن هــذا خيتلــف عــن ذلــك الــذي قــصد إفــساد الــدين والــرشيعة, هــذا متبــع 

  .هواه
أذكر أن اجلويني ذكره العلامء فيمن تفرد بأنه حكم عىل الكاذب عىل رسول اهللا : سؤال

 بالكفر?
  . حممدأبو :مداخلة
  .أبو حممد اجلويني, يذكرون أنه قال عنه أنه كافر :مداخلة
اعتقادي ال  يف املصطلح, لكن أنا يف  نعم, هذا املنصوص عليه:الشيخ

  .بد من التفصيل, ال بد من دراسة الدافع له عىل الكذب
  )٠٠ :٣٤ :٤٥/ ٣١ (" اهلدى والنور"
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z١٤٤x אאאא؟ 
 "نــواقض اإلســالم" يف هنــاك قــول للــشيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب رمحــه اهللا: الــسائل

flŠ×Ž‡@žåŞàčß@ŽáÜÃc@žåflßflë@@@﴿: ال يتعلمه وال يعمـل بـه, والـدليل: اإلعراض عن دين اهللا: يقول
@@@@bflèžäflÇ@flflŠžÇc@ŞáŽq@čéğifl‰@čpbflífči﴾)كيف يكفر من:  فنرجو رشح هذا الكالم, يعني)٢٢:السجدة 

 يأيت هبذا العمل, اإلعراض عن دين اهللا ال يتعلمه وال يعمل به?
مواطنه التـي ذكـر  يف  أنا أفهم اإلعراض هنا كام أفهم لفظة الكفر:الشيخ

كفـــر اعتقـــادي, وكفـــر : فيهـــا الكفـــر مـــن الكتـــاب والـــسنة, أفهـــم أن الكفـــر نوعـــان
هللا أعلـم عميل, كذلك أقـول وال حاجـة للتفـصيل; ألين أعتقـد أنـك فـيام أظـن وا

  تعلم الفرق بني الكفر االعتقادي والكفر العميل? أليس كذلك?
  . نعم:مداخلة
إن اإلعـــراض :  نعـــم, ولـــذلك فـــال داعـــي للتفـــصيل, لكنـــي أقـــول:الـــشيخ

ًيكون كـالكفر إمـا أن يكـون عمـال وإمـا أن يكـون عمـال واعتقـادا, فـإذا كـان  ً ً
يكــن فيــه االعتقـــاد اإلعــراض فيــه االعتقــاد فهــو الكفــر االعتقــادي, وإذا مل 

: نـستطيع أن نقـول: ذلـك وبمعنـى آخـر يف فهو كالكفر العميل وال إشـكال
ال أظلـم :  أي)٢٢:السجدة(﴾ŽáÜÃc@žåflßflë@@﴿: إن اآلية تعني برصاحتها حيث قـال

فهـــي تعنـــي اإلعـــراض القلبـــي ولـــيس فقـــط اإلعـــراض العمـــيل فهـــي تعنـــي 
  .الكفر االعتقادي

  )٠٠ :٤٢: ١٤/ ٢٣٢(" اهلدى والنور"
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 ٥٦٢ 

z١٤٥x ؟א 
 نريد أن نسأل هل صدام كافر?: سؤال
ً صـــدام اضـــطربت فيـــه األقـــوال, وأنـــا أقـــول دائـــام وأبـــدا:الـــشيخ ال هيـــم : ً
ً بـــل املـــسلمني مجيعـــا أن يعرفـــوا أن الفـــالن احلـــاكم هـــو كـــافر أو ,املـــسلم

فاســق; ألن كــال مــن األمــرين حــساهبام واحــد بالنــسبة للمــسلمني; ألننــا إذا 
   بأنه كافر, أو قلنا بأنه فاسق مسلم فاسق ليس بكافر ما هو احلصيلة?قلنا

  ....  اخلروج عليه واملواجهة:مداخلة
ومن الذي سيخرج الذين عجزوا أن خيرجـوا عـىل اليهـود, .  نعم:الشيخ

ْمن الذين سيخرجون? إن الشباب املسلم اليوم ضائع : ولذلك فأنا أقول! َ
ظن ويتوهم أو يتحقـق مـش مهـم أنـه فـالن حينام يسأل مثل هذا السؤال, وي

مــاذا يفعــل الــشاب? خيــرج عليــه هــو . احلــاكم كــافر مرتــد عــن الــدين طيــب
ًمـــش قـــادر أنـــه خيلـــص حالـــه مـــن ظلـــم هـــذا احلـــاكم املـــستبد فـــضال مـــن أن 

  .يتمكن من اخلروج عليه والقضاء عليه
ثـــم التـــاريخ املعـــارص اليـــوم أكـــرب دليـــل عـــىل أن املـــسلمني أو الـــشباب 

لم باألحرى ال يستطيع ال يعـرف كيـف يعمـل لدينـه وإلسـالمه, فكلنـا املس
بعــض الــبالد اإلســالمية, وكانــت  يف يعلــم أنــه قامــت هنــاك ثــورات عديــدة

احلامسة الدينية فيها هو الدافع األول, لكن ماذا كانت الثمـرة? كانـت مـرة 
اإلفـــساد,  يف ًجـــدا كانـــت العاقبـــة ســـيئة مـــن حيـــث أرادوا اإلصـــالح فوقعـــوا
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 ٥٦٣ 
ًالسبب هو ما ذكرته آنفا بالنسبة لالنتفاضة عدم األخذ بالوسائل الرشعية و

  واملادية, واضح?
ًنعــود إىل ســؤالك, فــإن كــان صــدام كــافرا مرتــدا عــن دينــه فواجبنــا : ًفــإذا ً

نحـــــن بـــــصفتنا مـــــسلمني أن نعمـــــل إلقامـــــة املجتمـــــع اإلســـــالمي والدولـــــة 
ً كـان كـافرا أو كـان ًاإلسالمية, ويومئذ ينسحب من الطريق زيد وبكر سـواء

ًفاســقا, عرفــت كيــف? ولــذلك فأنــا ال أستحــسن بــأي وجــه مــن الوجــوه أن 
الـــشباب املـــسلم يـــشغل نفـــسه باستـــصدار أو اســـتجالب فتـــاوى بأنـــه فـــالن 
حاكم كافر, أو فالن احلاكم مسلم; ألنه ما هناك فائدة عملية من وراء هذه 

  .ًنفاالفتاوى وهذه اإلجابات أو األسئلة فيام ذكرت لك آ
   )٠٠ :١٢: ٥٣/ ٣٤٤(" اهلدى والنور"
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 ٥٦٤ 

z١٤٦x אא 
 تقبـل مل العبـد أبـق إذا« :قـال ص النبـي عن ,عنه اهللا ريض] عن جرير[
  .»إليهم يرجع حتى كفر فقد«: رواية ويف  ,»صالة له

  .)صحيح(
  ]:قال اإلمام[

هــذا اللفــظ موقــوف عــىل مــسلم لكــن قــال راويــه منــصور بــن عبــد : قلــت
, ولكنــــي أكــــره أن يــــروي عنــــي ههنــــا صقــــد روي عــــن النبــــي  «:نالــــرمح
, يعنـــي أهنـــا كانـــت ممتلئـــة بأهـــل البدعـــة مـــن اخلـــوارج وغـــريهم »بالبـــرصة

  .»رشح مسلم« يف النار كام يف القائلني بتكفري أهل املعايص وختلدهيم
 يف العــرص احلــارض مجاعــات عــدة, ورست فتنــتهم يف وقلــدهم:  قلــت

جلهل بعقيدة السلف, وفيهم مع األسـف مـن ينتمـي كثري من البالد بسبب ا
إىل العمــل باحلــديث, وقــد لقيــت كثــريين مــنهم وناقــشتهم مــرات ومــرات, 

  .فهدى اهللا منهم مجاعات, واحلمد هللا الذي تتم بنعمته الصاحلات
  ).٢/٧٥٧" (التعليق على الترغيب والترهيب"
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z١٤٧x אא 
 عبــــد حــــدثنا: "اإليــــامن"اب كتــــ يف  القاســــم بــــن ســــالمعبيــــد أبــــو] قــــال[

 وميـرسة الـضحاك اجتمـع: قـال, كهيـل بـن سـلمة عـن, سـفيان عن, الرمحن
 والــرباءة, بدعــة واإلرجــاء, بدعــة الــشهادة أن عــىل فــأمجعوا البخــرتي وأبــو
  .بدعة
  ). إىل اجلمع املذكور صحيحهإسناد(
  ]:قال اإلمام[

 اهللا  الــذين خرجــوا عــىل عــيل ريض,هــي مــن بــدع اخلــوارج) الــرباءة(و
 حتـــى كـــانوا ,ً ثـــم صـــارت الـــرباءة هلـــم مـــذهبا عرفـــوا بـــه,عنـــه وتـــربؤوا منـــه

نظـر تفـسري ا. مـسألة واحـدة يف  ولـو,يتربؤون ممن كان منهم ملخالفته هلم
− ١/١٥٦( أليب احلـــــــسن األشـــــــعري "مقـــــــاالت اإلســـــــالميني" يف ذلـــــــك
١٩٦ .(  

  )٦٤ ص"(اإلميان أليب عبيد القاسم بن سالمحتقيق "
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z١٤٨x א 
 يـدخلون أو هلـم يغفـر قـد الكبـائر أصحاب أن التكفري مجاعة من ألفراد ذكرنا قد: سؤال

 توبتهم ولكن الدنيا, يف تابوا قد هؤالء إن :فقالوا ,خيلدون وال خيرجون ثم معينة ملدة النار
 :بمعنـاه, هـو بحديث واستدلوا مثال احلدود عليهم تقام ال كأن الذنوب, منً كليا تطهرهم مل
 تبت, قد تبت, قد رب :يقول ثم القيامة, يوم بذنوبه وجل عز اهللا ِّيذكره يعني من الناس من أن
 ?واحلديث القول هذا صحة مدى فام

 علــم طالــب باعتبــارك وأنــت ,أعرفــه مــا اللفــظ هبــذا احلــديث  أمــا:الــشيخ
 ءهــؤال مــن واحــد لــك يقــول فعنــدما الكتــف, ُتؤكــل كيــف تعــرف أن جيــب
 تنتظـر مـا فبـدل الفـالين, احلديث :والتكفري اهلجرة بجامعة يسمون الذين

ِّحتصل َــ  وتــسأله األلبــاين وهــو بــه ابتليــت الــذي الــشيخ مــع جتتمــع الفرصــة ُ
 أيــن مــن احلــديث هــذا لــه قــل الــسؤال لــه وجــه ًرأســا لــه ,شــو احلــديث هــذا
حـدا  نـضع الـصورة هبـذه ?رواه الـذي ومن صحيح حديث هو هل به جئت
 عرفت ما واهللا أنا ,عنا بتخففوا بعدين ,يشتهون ما بكل حيتجوا أن هلؤالء
 هـــــذا بيهمـــــه ألنـــــه هـــــو فـــــربام ,الـــــساعة هـــــذه إال ســـــمعته وال احلـــــديث هـــــذا

 فأنا مثال; البزار رواه هذا بيقول لك كتاب يف شايفه يكون بيجوز احلديث
ًحينئذ رأسا براجـع البـزار  ي أراجـع مئـاتشـو بـد أراجـع بـدي َّهـال َ إذا بيـنام ٍ

  .نحصله ما وال نحصله وقد الكتب
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: بيتطــوروا, يعنــي اجلامعــة نــهأ دليــل فهــذا آنفــا ذكرتــه الــذي التأويــل أمــا 
 تكــن ومل تــاب فالــذي ,ًنــصوحا كانــت مــا توبتــه أنــه تــاب لكــن جــاء أيــن مــن

 هـــؤالء فهـــل ,طيـــب ,مـــذنب هـــو ?مـــذنب غـــري أم مـــذنب أهـــو نـــصوحا توبتــه
@Şæg@a@bÛ@ŽŠčÐžÌflí@žæc@ÚflŠž’Ží@@čéči﴿: تعاىل قوله مع يكخل أنت  ثم?ال أم هلم يغفر
ŽŠčÐžÌflíflë@bflß@flæëŽ…@ÙčÛfl‡@žåflàčÛ@Žõbfl’flí ﴾) بالنـسبة الواقـع يف اآليـة هـذه ألن ;)٤٨:النـساء 
 العلـامء يقـول كـام مـانع جـامع الـنص ألن الظهر قاصمة هي اجلهلة هلؤالء

 ;ذلــك دون مــا يغفــر " يــشاء نملــ ذلــك دون مــا ويغفــر بــه يــرشك أن يغفــر ال"
 يف دخيلــــة فلــــسفة هــــذه فالكبــــائر ومــــو كبــــائر بــــرشك, لــــيس مــــا يغفــــر:يعنــــي

 املؤمنني أمري عىل خرجوا الذين اخلوارج أولئك أذناب وهؤالء,اإلسالم
  .بعده من يأتون الذين اخللفاء كل عىل اخلروج هلم ًمذهبا وصار
  )٠٠ :١٤ :١٠/ ٥٢ (" اهلدى والنور  " 
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z١٤٩x א 
א 

  ]:صقال رسول [

 ,ال تزنــوا, وال تــرسقوا, وًتعــالوا بــايعوين عــىل أن ال تــرشكوا بــاهللا شــيئا«
 وال ,أرجلكــم وال تــأتوا ببهتــان تفرتونــه بــني أيــديكم, ووال تقتلــوا أوالدكــم

مــن أصــاب مــن , و فمــن وىف مــنكم فــأجره عــىل اهللا,معــروف يف تعــصوين
مــن أصــاب مــن ذلــك شــيئا , والــدنيا فهــو كفــارة لــه يف  فعوقــب بــهًلــك شــيئاذ

  .»إن شاء عفا عنه, و إن شاء عاقبه,فسرته اهللا فأمره إىل اهللا
  ]:قال اإلمام[

ويف احلـــــديث رد كـــــام قـــــال العلـــــامء عـــــىل اخلـــــوارج الـــــذين يكفـــــرون 
 ,عىل املعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بال توبة, وبالذنوب
  .مل يقل البد أن يعذبه وأخرب بأنه حتت املشيئة, ص ألن النبي
@‡Şæg@a@bÛ@ŽŠčÐžÌflí@žæc@ÚflŠž’Ží@čéči@ŽŠčÐžÌflíflë@@bflß@flæëŽ…@@ÙčÛfl﴿ :مثله قوله تعـاىلو: قلت

žåflàčÛ@@Žõbfl’flí﴾)بـني غـريه مـن الـذنوب وفقـد فـرق تعـاىل بـني الـرشك. )٤٨:النساء, 
إن شـاء  و فإن شاء عذبه,ن غريه حتت مشيئتهأ, وفأخرب أن الرشك ال يغفره

إال فالتائب من , واحلديث عىل من مل يتب والبد من محل اآلية, وغفر له
  . اآلية قد فرقت بينهام, و فغريه أوىل,الرشك مغفور له
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العـــرص احلـــارض, يـــرون تكفـــري  يف و هبـــذا احتججـــت عـــىل نابتـــة نبتـــت
 ا ليست حتت مشيئة اهللا تعاىلتارة جيزمون بأهن, واملسلمني بالكبائر تارة

بـــــني الـــــرشك فخـــــالفوا الكتـــــاب  و فـــــسووا بينهـــــا,أهنـــــا ال تغفـــــر إال بالتوبـــــةو
 , بل جلسات عديـدة,ساعات يف  وملا أقمت عليهم احلجة بذلك,والسنة

 هــدى , وصــاروا مــن خيــار الــشباب الــسلفيني,رجــع بعــضهم إىل الــصواب
  . اهللا الباقني

  ).١٢٦٨- ٦/٢/١٢٦٧"(الصحيحة"



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٥٧٠ 

z١٥٠x אאא
 ص 

النار ال خيلدون إذا ماتوا  يف ]ص من أمة حممد[وأهل الكبائر :قال صاحب الطحاوية
 ..وهم موحدون

 ]: ًفعلق اإلمام قائال[
مطبوعـــة  يف وال. املخطوطـــات الـــثالث يف مـــا بـــني املعكـــوفتني مل تـــرد

 أن أهل الكبائر من أمة غري أمة  وحذفها أصح; ألن مفهوم هذه الزيادة)خ(
قبل نسخ تلك الرشائع به; حكمهم خمالف ألهل الكبـائر مـن  ص حممد

خيـرج مـن النـار مــن « :أخـرب أنـه ص أمـة حممـد, ويف ذلـك نظـر فـإن النبـي
 ومل خيــص أمتــه بــذلك بــل ذكــر اإليــامن »قلبــه مثقــال ذرة مــن إيــامن يف كـان

  .ًمطلقا, فتأمله
 ).٧٢ص"(يةالتعليق على منت الطحاو"



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٥٧١ 

z١٥١x אאאא 
  ]:قال اإلمام[ 

 .اخلوارج ال يرون املسح عىل اخلفني
  ).٧/٢/١٣٤٣"(الصحيحة"



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٥٧٢ 

z١٥٢x ؟ 
  ]:ص  اهللاقال رسول[

 , قاتلـــه بيـــده األخـــرىً رأســـه بإحـــدى يديـــه متلببـــاًيـــأيت املقتـــول متعلقـــا«
 :قـول املقتـول لـرب العـاملني في, حتى يأيت به العرش,ًتشخب أوداجه دما

  .» ويذهب به إىل النار, تعست:فيقول اهللا للقاتل. هذا قتلني
  ]:قال اإلمام[

,  مـــشهور عنـــه مـــن طـــرق" وأنـــى لـــه التوبـــة " :قـــول ابـــن عبـــاسو: قلـــت
قد صح عن ابن عباس مـا يـدل عـىل تراجعـه عنـه , واجلمهور عىل خالفهو

  .إىل قول اجلمهور
  ).٤٤٥- ٦/١/٤٤٤"(الصحيحة"
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 ٥٧٣ 

z١٥٣x  
bĆèÛg@čéÜÛa@flÉflß@flæìŽÇž†flí@ü@flåíč̂@@@@@@@@﴿ ):الفرقـان( يف ملا نزلت هذه اآلية التـي Ûaflë

@@@@@@@@@@@@ğÕflzÛbči@üg@ŽéÜÛa@flâŞŠfly@ïčnÛa@flÐŞäÛa@flæìÜŽnÔflí@üflë@flŠfle ﴾فلبثنـا سـتة ,عجبنـا للينهـا 
şß@bĆäčßžûŽß@žÝŽnÔflí@åflßflë@@@@ŽáŞäflèflu@ŽêŽúeflŒflvÏ@aĆ†ğàflÈfln@@@﴿ :)النـساء( يف  ثم نزلـت التـي,أشهر

ŽéfläflÈÛflë@čéžîÜflÇ@ŽéÜÛa@flkčšËflë@bflèîčÏ@aĆ†čÛbfl﴾ حتى فرغ ".  
 ال توبة :يف رواية البخاري املتقدمة عن ابن عباس أنه قال]: قال اإلمام[

ابــن  و لــه طــرق كثــرية كــام قــال ابــن كثــري,هــذا مــشهور عنــه, وًللقاتــل عمــدا
آيـــة , وهـــو الـــصواب الـــذي ال ريـــب فيـــه و,اجلمهـــور عـــىل خالفـــه, وحجـــر

عقوبــة  يف  ألن هــذه)النـساء( وال ختالفهــا آيــة ,ذلـك يف  رصحيــة)الفرقـان(
كأنـــه لـــذلك رجـــع إليـــه كـــام , وهـــذا ظـــاهر جـــدا, وتوبتـــه يف ليـــست والقاتـــل

,  رأيـــت أنـــه البـــد مـــن ذكرهـــا لعزهتـــا,بعـــض الروايـــات عنـــه يف وقفـــت عليـــه
 , أنـه أتـاه رجـل:رواه عطـاء بـن يـسار عنـه ما : األوىل:إغفال احلافظني هلاو

خطبهــــا غــــريي فأحبــــت أن , و إين خطبــــت امــــرأة فأبــــت أن تنكحنــــي:فقــــال
.  ال: قـال? أمـك حيـة: قـال? فهل يل من توبة, فغرت عليها فقتلتها,تنكحه
فـذهبت فـسألت . "تقـرب إليـه مـا اسـتطعت , و تب إىل اهللا عز وجل" :قال

 أقــرب إىل ً إين ال أعلــم عمــال" :فقــال ? مل ســألته عــن حيــاة أمــه:ابــن عبــاس
رقم ( " األدب املفرد " يف أخرجه البخاري. "اهللا عز وجل من بر الوالدة 

  ." الصحيحني " بسند صحيح عىل رشط )٤
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 ٥٧٤ 

bäßûß@ÝnÔí@åßë@﴿ :قولـــه يف  مـــا رواه ســـعيد عـــن ابـــن عبـــاس:الثانيــة
a†àÈnß﴾,٥( جريـر أخرجـه ابـن.  إال أن يـستغفر اهللا, لـيس لقاتـل توبـة: قـال 

 ثــــم , عــــىل قولــــه األول,لعلــــه يعنــــي أنــــه ال يغفــــر لــــه, و بــــسند جيــــد)١٣٨/
  .اهللا أعلم و." إال أن يستغفر اهللا " :استدرك عىل نفسه فقال

  ).٧١٢- ٧١١، ٦/١/٧٠٨"(الصحيحة"



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٥٧٥ 

z١٥٤x ؟אא 
يـا أخـي بلغـت : , فـأقول لـه...التقيت بأخ بلغ من العمر السن الكبـري, وال يـصيل: السائل

كيـف : من العمر, واهللا سبحانه وتعاىل منعم بصحة ومال وكـل يشء, ملـاذا ال تـصيل? قـال
أصيل وأنا قاتل, قتل أثناء وظيفته, وهذه عنده كعقدة دائمة كيف أصيل وأنا قاتل وأنا عارف 

 حايل إىل اهللا, فأفدين بامذا أجيبه?
åflàžyŞŠÛa@Ž…bfljčÇflë@﴿ : ســاحمه اهللا, هــذه مــشكلة اجلهــل, قــال تعــاىل:الــشيخ

@@@@@@ŽáŽèfljbfl@afl‡gflë@bĆãžìflç@ž‰þa@óÜflÇ@flæìŽ’žàflí@flåíč̂ Ûa@@@@@bĆßýfl@aìÛbÓ@flæìÜčçbflvÛa@  ،@@flåíč̂ Ûaflë
@bĆßbflîčÓflë@aĆ†ŞvŽ@žáèğiflŠčÛ@flæìŽnîčjflí ,@@@@@@@Şæg@fláŞäflèflu@fllafl̂ flÇ@bŞäflÇ@žÒŠž•a@bfläŞifl‰@flæìÛìÔflí@flåíč̂ Ûaflë

@@bflèfliafl̂ flÇ@bĆßaflŠË@flæb× ,@@@bĆßbÔŽßflë@a₣ŠÔflnžŽß@žpflõbfl@bflèŞãg ,@@@@@@@@@žáÛflë@aìÏŠžŽí@žáÛ@aìÔÐãc@afl‡g@flåíč̂ Ûaflë
bĆßaflìÓ@ÙčÛfl‡@flåžîfli@flæb×flë@aëŽŠŽnÔflí ,@flÐŞäÛa@flæìÜŽnÔflí@üflë@flŠfle@bĆèÛg@čéÜÛa@flÉflß@flæìŽÇž†flí@ü@flåíč̂ Ûaflë

@@@g@ŽéÜÛa@flâŞŠfly@ïčnÛa@@@@@@@@bĆßbflqc@flÕÜflí@ÙčÛfl‡@žÝflÈÐflí@žåflßflë@flæìŽãžŒflí@üflë@ğÕflzÛbči@bÛ ,@@@Žlafl̂ flÈÛa@ŽéÛ@žÑflÇbflšŽí
@@@@bĆãbflèŽß@čéîčÏ@ž†Üž‚flíflë@čòflßbflîčÔÛa@flâžìflí ,@@@@@@@@@@ŽÞğ†fljŽí@Ùč÷ÛžëdÏ@bĆzčÛbfl•@bÜflàflÇ@flÝčàflÇflë@flåflßeflë@fllbflm@žåflß@bÛg

×flë@đpbfläflfly@žáèčmbfl÷ğîfl@ŽéÜÛabĆàîčyfl‰@aĆ‰ìÐË@ŽéÜÛa@flæb﴾)٧٠- ٦٣:الفرقان(.  
هـــذا اإلنـــسان عليـــه أن يتـــوب إىل اهللا عـــز وجـــل, وكـــام قـــال عليـــه : ًفـــإذا
, فــإذا كــان هــذا كــام تنقــل عنــه )النــدم توبــة: (احلــديث الــصحيح يف الــسالم

نــدم عــىل قتلــه بــذاك اإلنــسان, فهــذه توبــة, فلــامذا ال يــصيل, أنــا أخــشى مــا 
ًحياتــه تربيــرا آلثامــه وذنوبــه  يف الــذنب الــذي وقــع منــه مــرةأخــشاه أن يتخــذ 

  .املتكررة وهي املثابرة عىل ترك الصالة
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 ٥٧٦ 

زيارة لـبعض  يف اجلبهة يف كنت:  سألته كيف حدث القتل, قال:مداخلة
املواقع,كــان فيــه مركــز رئييس,وأحســست بإحــساس اجلنــدي أننــا أصــبحنا 

املوجــــودين أن يــــأمر مــــستهدفني لقــــذائف العــــدو, طلبــــت مــــن آمــــر الــــرسية 
أعضاء الرسية بالتفرق, فأبى, فام كانت هي إال حلظات حتى سقط عليهم 
القــذائف, وكــان نتيجتهــا أن قتــل مــن الــرسية ســتة عــرش واحــد, قائــد الــرسية 

هـــذا جـــزاء خمالفتـــك لألوامـــر عـــشان : ومعاونـــة كـــانوا ســـليمني, فيقـــول لـــه
, فلــام شــتمه كمــل الوضــع احلــرج الــذين كــانوا موجــودين فيــه قائــد الــرسية

  .عليه وقال له نم مع الذين قتلوا, هذه القصة التي هو رواها
 معليش, بس هذه صورة ما تنجيه من إثم القتل وإن كـان قتـل مـن :الشيخ

نوعيــة غــري نوعيــة االعتــداء املبــارش, لكــن عــىل كــل حــال أرجــو أن تكــون 
ًأنك فهمت اجلواب, أنه لو واحد قتل إنسانا ظلام وبغيـا وعـدو ًانا دون أي ًً

ًتأويــل كهــذا التأويــل الــذي تنقلــه عــن صــاحبك هــذا, لــو قتــل هكــذا عامــدا 
ًمتعمـــدا عـــن ســـابق عـــزم وتـــصميم فهـــذا إذا تـــاب إىل اهللا عـــز وجـــل قبـــل اهللا 
توبتـــه, أنـــا أرجـــو أن تنقـــل مـــا ســـمعت, أنـــا أخـــشى مـــا أخـــشى أن يتخـــذ هـــذا 

 وســــيلة القتــــل ولــــو هبــــذه الــــصورة وســــيلة لــــه أن ال يــــصيل, فيتخــــذ الــــذنب
لذنوب مرتاكمة عليه, أمـا أن تتـوب إىل اهللا عـز وجـل, واهللا عـز وجـل يقبـل 

flðč…bfljčÇ@bflí@žÝÓ@@@@@@@@@@@@@@Şæg@čéÜÛa@čòflàžyfl‰@žåčß@aìİfläÔflm@ü@žáèčÐžãc@óÜflÇ@aìÏflŠžc@flåíč̂@@﴿التوبـة,  Ûa@
bĆÈîčàflu@fllìŽãş̂ Ûa@ŽŠčÐžÌflí@fléÜÛa﴾)فهكذا تبلغه إن شاء اهللا,)٥٣:الزمر .  

  )٠٠ :٢٥ :٢٨/ ٢٦١(" اهلدى والنور"
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 ٥٧٧ 

z١٥٥x אא 
א؟ 

 ما هو )١(»أبى اهللا أن جيعل لقاتل املؤمن توبة«: صقال رسول اهللا : يقول السائل: سؤال
يتـوب عـىل الكـافر إذا تفسري املمكن هلـذا احلـديث بـام ال يتعـارض مـع املعلـوم مـن أن اهللا 

 أسلم, فهل قتل املؤمن أشنع من الكفر?
  .نصف العلم ال أدري:  اجلواب:الشيخ

  ) ٠٠:٠٣:٣٥ /٢(" فتاوى اإلمارات"

                                                 
 ).٢٣رقم( صحيح اجلامع )١(
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z١٥٦x אאא
אא 

ن نعـم, فـإن قيـل بأهنـا مـ»  بـني الرجـل وبـني الكفـر والـرشك«: واحلديث اآلخـر:... سؤال
ًالعمليات والعمل, وأن الكفر العميل مطلقا ال خيرج من امللة حتـى مـن وقـع منـه الـسخرية 

 ..ًمزبلة مثال يف واالستهزاء بالدين, أو من ألقى املصحف
   من يقول هذا الكالم?:الشيخ
ِّ ال, ال, أنا أمثل:مداخلة َ ُ  
   كيف?:الشيخ

ــــا أمثــــل اآلن لــــيس جــــواب عنهــــا, نعــــم, فهــــل يقــــال:مداخلــــة  أن هــــذه : أن
  بمجموعها داخلة حتت هذا الكفر العميل?

   أنت عرفت هذا الكفر العميل والكفر االعتقادي?:الشيخ
  . نعم:مداخلة
  . الذي يستهزئ إيش كفره:الشيخ
  .. هو قد يكون أنه مؤمن وأنه:مداخلة
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 ٥٧٩ 

مــــادام تريـــــد إزالــــة اإلشـــــكال كـــــن !  ال تقدقـــــد اهللا يــــرىض عليـــــك:الــــشيخ
ئ بكتــاب اهللا أو يــضع قدمــه عــىل كتــاب اهللا, مــا حكــم مــن يــستهز: ًــرصحيا

  هذا كفر عميل عندك أو اعتقادي?
ً يدل عىل أنه كافر كفرا اعتقاديا:مداخلة ً.  
حاجـــة إىل هـــذا الكـــالم, كفـــر عمـــيل, أو اعتقـــادي? خـــري  يف  مـــا:الـــشيخ

الكــــالم مــــا قــــل ودل, مــــا يمنعــــك أن تقــــول كفــــر اعتقــــادي? ملــــاذا تبعــــدون 
هل هو كفر عميل فيام : ا وكذا, السؤال واضحيدل عىل كذ: النجعة تقول

كفـر عمـيل أو كفـر اعتقـادي, مـا هـو : تفهم أنت أو كفر اعتقـادي? اجلـواب
  اجلواب عندك?

ً الــذي أفهــم أنــه كفــر عمــيل, ولكــن طبعــا هــذا خــارج مــن امللــة; :مداخلــة
  ...ألنه هذا يدل عىل عقيدته, ليس مؤمن, ليس أنه مرشك

يبدو : رف واهللا أعلم بجوابك هذا, وهو قولكً أنت إذا أنت ما تع:الشيخ
  !يل أنه كفر عميل

  . ال:مداخلة
 الكفر العميل مثل النفاق العميل, والكفر االعتقادي مثل الكفر :الشيخ

  ما هو النفاق العميل?.. االعتقادي
  . يعمل عمل املنافقني كالكذب:مداخلة
  فهل هذا يكفر?!  طيب:الشيخ
  . ال:مداخلة
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  ى يكفر? طيب, مت:الشيخ
  .ً إذا اعتقد حله مثال:مداخلة
   إذا إيش?:الشيخ
  ... كأن يعتقد حله:مداخلة
ا بــأن هــذا كتــاب  يف  حــسن, فكيــف يــدخل:الــشيخ ًــعقلــك أن إنــسانا مؤمن ً

إنـه : أنـت نظـرت فقـط إىل عملـه, فقلـت! اهللا حق وصـدق ويدوسـه بقدمـه?
قلبــه,   يفكفــر عمــيل, لكــن لــو نظــرت إىل مــا يــدل هــذا العمــل عــىل مــا وقــر

  ًذهنك أن مؤمنا بكتاب اهللا يضع قدمه عىل كالم اهللا? يف فهل جتمع
  .ً أبدا:مداخلة
  يظهر يل أنه كفر عميل?: كيف قلت: ً إذا:الشيخ
  ..ً نعم, أنا أريد أن أصل إىل هذا حتى أورد إشكاال وهو:مداخلة
الـذي يل يظهـر يل أنـه كفـر :  لكن ال جيوز أن تقول بارك اهللا فيك:الشيخ

ال, بــل هــو الكفــر بعينــه, مــا ينبغــي هــذا; : يل; ألنــك رسعــان مــا ســتقولعمــ
ًـألن اجلدل والبحث واملناقشة يكون بأن يكـون املـؤمن رصحيا مـع أخيـه 

  .إىل آخره...املسلم, وليس يلف ويدور إىل آخره حتى يصل إىل هدف
إما تعتقد أن هذا العمل هو الكفر االعتقادي الذي : فأنت أحد الرجلني

ِّخيل َ النار, وإما أن تعتقد كام نقول نحـن بالنـسبة لـذاك التفـصيل الـذي  يف ُدُ
, رجـــالن تاركـــان !تقـــول أنـــك حـــرضته, ومـــا أدري حـــرضت هـــذه النقطـــة?

للصالة أحدمها يؤمن بأن هذا فـرض ويقـول نـسأل اهللا أن هيـدينا وأن يغفـر 
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: تلـك الـبالد يف لنا إىل آخره, واآلخـر يقـول كـام يقـول بعـض النـاس عنـدنا
ًفهل يستويان مثال? ال يـستويان مـثال, فأنـت بـارك اهللا ..بال طهارة بال صالة ً

أنـا : ًفيك رضبت مثاال من أسـوأ األمثلـة مـع ذلـك جوابـك ملـا سـألتك قلـت
 الذي يبدو يل أنه كفر عميل, ما نظرت إىل العمل الـذي يـدل عـىل مـا وقـر

ًـــالقلـــب وهـــو االســـتهزاء بآيـــات اهللا, فهـــذا لـــيس كفـــرا عملييف  ا; ألن الكفـــر ً
العمــــــــــيل هــــــــــو كالنفــــــــــاق العمــــــــــيل, نفاقــــــــــه العمــــــــــيل غــــــــــري االعتقــــــــــادي, 

ُالنــــار يظهــــر  يف بخــــالف النفــــاق االعتقــــادي, بــــل هنــــاك خملــــد...اعتقــــاده
اإلســالم ويــصيل مــع املــسلمني ويتلــو القــرآن إىل آخــره, لكــن قلبــه ممتلــئ 

الـــدرك األســـفل مـــن النـــار, لكـــن املـــسلم يـــصيل ويـــصوم,  يف بـــالكفر فهـــو
ا, ...نه يكذب كام قلت أو يعد وال يفيولك ًـفهذا كفره عميل لـيس اعتقادي

ًمتى يصبح كفره اعتقاديا? إذا اعتقد أن هذا الكذب ليس حراما, إذا اعتقد  ً
  ...تفضل...ًأن اإلخالف بالوعد ليس حراما, إىل آخره

أنه إذا قيل كفر عميل سواء هذا االصطالح اصطلحه العلامء ... :مداخلة
ـــا فيكـــون عنـــدهم أن .. در إىل الـــذهن هـــو مـــا ارتـــبط بالعمـــل فقـــطالـــذي يتب

الكفـــر االعتقـــادي هــــو مـــا مـــس االعتقــــاد فقـــط, والكفـــر العمــــيل هـــو مــــس 
.. ًالعمل, فبالتايل ترد هنا الشبهة أن ترك الصالة عمل, إذا هو ليس اعتقاد

دوس املــصحف عمــل لــيس .. ًأن االســتهزاء بالــدين عمــل إذا لــيس اعتقــاد
حبذا لو يقال أن هـذا جمـرد اصـطالح, والكفـر االعتقـادي : ولباعتقاد, فأق

  .ًقد يكون فيه عمل أيضا
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أن الكفر االعتقادي قد يكـون : خالصة هذه الكلمة: يعني.. فلو: أقول
  .الكالم يف هذا... عمل, هو عمل بذاته, والعمل

  .. انظر يا أستاذ:الشيخ
عتقــادي هــو مــا فعنــدما يظــن الــبعض أن الكفــر اال:  أقــول يــا شــيخ:مداخلــة

نعــم, فكــام .. القلــب فقــط وال عالقــة لــه بالعمـل فهنــا يــرد اإلشــكال يف كـان
تقول أنت يا شيخ, وأنا أنقل قول من يقـول ولـيس قـويل, فكـام تقـول أنـت 

ال يمكــن أن نتــصور إنــسان يــدوس املــصحف بقدمــه, أو أنــه كــام : يــا شــيخ
 من إيامن, هناك قلبه ذرة يف ال يمكن أن يكون: ذكر األخ مثال آخر لذلك

 واحدة ثم يقال عنه مـؤمن ًةال يتصور املؤمن ال يسجد هللا سجد: من يقول
ًذلك أنه ليس كفرا اعتقاديا? يف هل: بيوردون نفس اإليراد, يقول ً  

: ً ال يــستويان مــثال, لكــن عــىل كــل حــال أنــا أجيبــك عــن ســؤالك:الــشيخ
هـــو كفـــر كـــل كفـــر اعتقـــادي ف: نحـــن حيـــنام نـــتكلم عـــن هـــذه القـــضية نقـــول

ليس كل كفر عميل هو كفر اعتقـادي, واضـح هـذا : عميل, وليس العكس
  اجلواب? مطمئن?

ً مطمئن نعم, ألن هذا الكالم ال يذكر دائام مثـل املـرة هـذه ربـام :مداخلة
  .اإلشكال عند بعض الناس...فريد

ً ال يـــذكر دائـــام هـــذا يمكـــن أن يكـــون كـــذلك; ألن نحـــن مـــا نـــذكر :الـــشيخ
ًهــــا حمــــارضة ولكــــن واحــــد يــــسأل ســــؤاال فنجيبــــه, أمــــا املــــسألة نعمــــل علي

اإلحاطة باملوضوع من كـل اجلوانـب فهـذا يتطلـب حتريـر املـسألة ومجـع 
كــل كفـــر : قـــرارة نفوســنا يف الفكــر والبحــث فيــه, لكـــن الــذي نحــن نعتقــده
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اعتقــادي يقــرتن بــه الكفــر العمــيل, ولــيس كــل كفــر عمــيل يقــرتن بــه الكفــر 
 باملنـــافق العمـــيل واملنـــافق االعتقـــادي, االعتقـــادي, ولـــذلك أتيـــت لـــألخ

فاملنــــافق االعتقــــادي يظهــــر الــــصالة والــــصيام وإىل آخــــره, لكــــن أمــــره هــــو 
خيــون .. يعــد وال يفــي.. الكفــر, بيــنام املــسلم يــصيل ويــصوم لكنــه يكــذب

إذا اؤمتــن ومــا شــابه ذلــك, فهــذا ملــا كــان عملــه خــالف اعتقــاده كــان عملــه 
  ..دة الكفارعمل الكفار, لكن عقيدته ليست عقي

ـــا شـــيخ:مداخلـــة ـــا يقولـــون!  ي ال إلـــه إال اهللا : مـــن قـــال: املـــشايخ الـــذي هن
ًخملــصا مــن قلبــه دخــل اجلنــة, فهــل تتــصور أن رجــل ال يــصيل صــالة قــط 

ممكـــن نتـــصور حالـــة واحـــد : ًال إلـــه إال اهللا خملـــصا مـــن قلبـــه, يعنـــي: يقـــول
  ....ًيقول فعال
ًخملـــصا مـــن قلبـــه «: لرســـولهـــذا الـــذي قـــال فيـــه ا!  ال ال, ال بـــأس:الـــشيخ

ً ابتــداء أم انتهــاء? يعنــي»دخــل اجلنــة دخــل اجلنــة دون أن يمــسه نــصب مــن : ً
  العذاب?
  .احلديث يف حتديد يف  ما:مداخلة
  ..ًمثال: ما معنى, يعني: لكن نسأل يف  ما:الشيخ
  :...دخل اجلنة دون حساب وال عذاب, دون أن يعني... :مداخلة
: الـــصفات دخـــل اجلنـــة كـــام يقـــال اليـــومهـــذه  يف  نعـــم, مـــن بـــسط:الـــشيخ

ًـترانزيت, لكن من كـان إخالصـه هلـذه الكلمـة الطيبـة مناصـفة أو مرابعة أو  ً
فيــه قلــب جــرب اإليــامن, ... احلــديث الــذي كنــا فيــه يف إىل آخــره كــام جــاء
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 يف ًخملـصا مـن قلبـه? ال, هـذا: حديث يف هل هذا هو الذي أراده الرسول
  .آخر هناية اإلخالص

... مـــن قـــال... ومـــا الـــذي محلـــك عـــىل هـــذا احلمـــل? ال يوجـــد :مداخلـــة
  .ًمبارشة: قلبه دخل اجلنة, يعني

  .ً طبعا:الشيخ
  .... ًهل يعني مبارشة ما الذي محلنا عليه? عىل!  طيب:مداخلة
  .. هو األحاديث األخرى من:الشيخ
حــدثنا أيب, حــدثنا إســامعيل : حــدثنا عبــد اهللا: احلــديث يف .....:مداخلــة
حدثني عبد اهللا بـن املغـرية بـن : هيم, حدثنا حممد بن إسحاق, قالبن إبرا

  ..معيقيب, عن سليامن بن عمرو العتواري
  ....  لكن عىل كل حال:الشيخ
الدنيا, يـصلون  يف أي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا: فيقولون« :مداخلة

صـــالتنا, ويزكـــون زكاتنـــا, ويـــصومون صـــيامنا, وحيجـــون حجنـــا, ويغـــزون 
اذهبوا إىل النار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه, :  ال نراهم, فيقولغزونا
ومنهم ...  فمنهم من− فيجدوهنم قد أكلتهم النار عىل قدر أعامهلم, : قال

 ومنهم مـن أخذتـه إىل عنقـه ومل تغـش الوجـوه, فيـستخرجوهنم − .. ومنهم
: قــاليــا رســول اهللا, ومــا مــاء احليــاة? : مــاء احليــاة, قيــل يف منهــا فيطرحــون

 الزرعــة تنبــت كــام :افيهــ مــرة وقــالغــسل أهــل اجلنــة فينبتــون نبــات الزرعــة, 
 اهللا الأ إلــه ال أن يــشهد كــان مــن كــل يف األنبيــاء يــشفع ثــم ,الــسيل غثــاءيف 
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 فـام ,فيهـا مـن عـىل برمحتـه اهللا يتحـنن ثـم :قال ,منها فيخرجوهنم ,اًخملص
 ..»إيامن من حبة مثقال قلبه يف اًعبد فيها يرتك

إحــدى عــرش إىل ســتة  يف صــفحة هنــا يف انظــر... هــذا غــري روايــة:يخالــش
  .عرش

  ..هذه أثنا عرش... منها الرواية,... إحدى عرش التي.. :مداخلة
   ما هذه الطبعة الباهتة?:الشيخ
  .....:مداخلة

  !طيب...  طبعة جديدة هذه:الشيخ
 بــن زيــدو ,إســحاق بــن الــرمحن عبــدو ,إبــراهيم بــن ربعــي ثنا حــد:مداخلــة

 :اهللا رســول ســألنا« :قــال اخلــدري ســعيد أيب عــن ,يــسار بــن عطــاءو ,ســلمأ
 دوهنـــا لـــيس الـــشمس يف تـــضارون هـــل :قـــال ?القيامـــة يـــوم ربنـــا نـــرى هـــل

  ..» سحاب
  ... يمكن هذا:الشيخ
 أهــل وبقايــا ,ظهــرهيم بــني ومنــافقوهم املؤمنــون فيبقــى«!  طيــب:مداخلــة
  ..» يقولف وجل عز اهللا فيأتيهم :قال بيده وقللهم الكتاب

 منهم مناشدة بأشد له حق نهأ يعلم حق يف أحدكم فام جاوزوه فإذا. .«
ــمجيع نغــزو كنــا !رب أي :يقولــون ,النــار يف ســقطوا الــذين إخــواهنميف   ,اً

 اهللا فيقـول :قـال ?وهلكـوا اليـوم نجونـا فـبم ,اًـمجيع ونعتمـر ,اًـمجيع ونحج
 :قـــال ,أخرجوهفــ إيـــامن مــن دينـــار زنــة قلبــه يف كـــان مــن انظـــروا :وجــل عــز
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 ,فأخرجوه إيامن من قرياط زنة قلبه يف كان من :يقول ثم :قال ,فيخرجون
 مــن خــردل حبــة مثقــال قلبــه يف كــان مــن :يقــول ثــم :قــال ,فيخرجــون :قــال

 وبيــنكم بينــي :ســعيد أبـو يقــول ثــم :قــال ,فيخرجـون :قــال ,فــأخرجوه إيـامن
  .» اهللا كتاب

  كر الصالة, رأيت كيف? اآلن انظر, هذه الرواية ليس فيه ذ:الشيخ
  . نعم:مداخلة

سويد بن سـعيد هـذا وفيـه كـالم, ... الصحيح يف  وأنا الحظت أن:الشيخ
  ..ولذلك اآلن حيتاج أن املسألة هلا تدقيق

  .بن سعيد... زيادة سويد بن...  هلا:مداخلة
  . نعم:الشيخ
   ممكن تكون شاذة?:مداخلة
  ... رواية البخاري يف نعم, ممكن, فام بقي علينا إال أن نرجح:الشيخ
  ..البخاري يف !.... طيب:مداخلة
  . يا اهللا:الشيخ

   )٠٠:١٥:٢٩/أ٢٧" (رحلة النور"
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z١٥٧x אאא 
كان أحد إخواننا طرح عليك مـسألة املـرأة الـيل رمـت املـصحف يـا شـيخنا التـي : سؤال

من إخواننا من طلبة العلـم مـستدل واحد  يف فهذا يا شيخنا…حلف عليها زوجها بالطالق,
أنه برمية املصحف هلذه املرأة عىل سيدنا موسى ملا رمى األلواح, ملـا رجعـوا عـىل قومـه 

 ألقى األلواح, هل هذا االستدالل صحيح?
   يا أخي بدنا نفهم استدل عىل ماذا?:الشيخ
  . عىل قصة هذه املرأة ملا تنازعت هي وزوجها:مداخلة
  .ا شو كان جوابن:الشيخ
   واهللا يـــا شـــيخي جوابـــك أنـــا, خـــيل أخونـــا عـــيل يـــا شـــيخ حيكـــي :مداخلـــة
  .معك فيها
  . تفضل:الشيخ

 أستاذي يومها ملا تكلم الرجل عن امرأة سيئة اخللق زوجته :عيل حسن
الــذي ملــا كـــان يــتكلم معهـــا أو يأمرهــا أو ينهاهـــا, حتــى أمرهـــا أهنــا حتلـــف 

ت أن هـذا ال جيـوز, وهـذه عىل القرآن, فرمته عىل األرض بشدة, فأنتم قل
امرأة سيئة اخللـق, وال يرفـع لـه عمـل مـن حتتـه امـرأة سـيئة خلـق, وننـصحه 
بالطالق إىل آخر هذا الكـالم, فـاآلن هـم يـسألوا أن هـذا نفـسه سـائل بعـض 
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ًالناس يبدو, فقالوا له إن مثل هذا العمل ال يعد حراما أو كفـرا أو شـيئا مـن  ً ً
  .مه ألقى األلواحهذا; ألنه موسى ملا رجع إىل قو

  املالئكـــة : الـــشام يف  اهللا هيديـــه, هـــذا قيـــاس مـــثلام يقولـــوا عنـــدنا:الـــشيخ
  .عىل احلدادين

يقــــيس ســــيدنا موســــى كلــــيم اهللا عــــىل هــــذه املــــرأة الفاســــقة الفــــاجرة, ال 
  .جيوز

  .ًألنه نحن ما قلنا بتكفريها, قلنا بفسقها فسقا عىل فسق
  .ً خريا يا شيخنا صحيح ال شك وال ريب, جزاك اهللا:مداخلة

  ) ٤٠ :٥٩: ٠٠/ ١٦٣(" اهلدى والنور"
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z١٥٨x אאא
؟ 

 متــزوج صــديقي هــذا اإلنــسان مــسألة يف أستــشريك أن كلفنــي صــديقي إنــسان يف :ســؤال
 ,تــصيل ال اأهنــ بحجــة والنــزاع للــشقاق يعنــي زوجتــه مــن الطــالق ويريــد أوالد ثالثــة وعنــده
 فتــشتمه عــيل القــرآن رمــت القــرآن مــن يــده, احلفــي هلــا وقــال زوجتــه وبــني بينــه نــزاعال وصــار
 ?الشأن هذا يف نصيحتكم فام بأفظع املسبات وتسبه

 بتطليقهــــا منهــــا اخلــــالص إىل يبــــادر أن الــــرشعية النــــصيحة طبعــــا :الــــشيخ
ــلُبخ جلهلنــا فــنحن )انقطــاع(  بالزوجــة املبــتىل الــزوج هــذا اإلنــسان هــذا قُ

 يف جــــاء قــــد املــــرأة هــــذه بمثــــل ابــــتيل الــــذي الــــزوج وهــــذا ,لــــقاخل الــــسيئة
 وال اخللــق ســيئة امــرأة عنــده ورجــل :دعــوهتم تــستجاب ال ثالثــة« :حــديث
 حكيـت ممـا ًاسـوء أقـل كانـت ولـو ,بطالقهـا نـأمره نحـن ولذلك ,)١(»يطلقها
 الــزوج هــذا بخلــق وجهلنــا ً,أوال األطفــال هــؤالء وجــود ولكــن ,ًآنفــا عنهــا
 التطليـــق إىل يبـــادر أن جيـــب نقـــول أن نـــستطيع مـــا ًثالثـــا, إيامنـــه ةوقـــو ,ًثانيـــا
 ذاك مثــل مــن النــوع ذاك مــن هــو يكــون أن نخــشى ألننــا ;احلكــم هــو وهــذا

 يـد تـرد ال زوجتـي اهللا رسـول يـا« :فقال ص النبي إىل جاء الذي الشخص
 :قــال ,طلقهــا :أجهلــه الــذي الرجــل هلــذا أقــول وأنــا ,»طلقهــا :قــال ,المــس

                                                 
 ).٣٠٧٥رقم ("صحيح اجلامع" )١(
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 طلقهــا لــه قــال إذا ألنــهشــو يــسوي معــه  ,)١(»فأمــسكها« :لــه قــال »هــاأحب إين«

ــ يمكــن طلقهــا  مــن أهــون الــرش بعــض حنانيــك ,ال ,احلراميــروح يعارشهــا ب
  .أمسكها :قال ,أحبها إين :قال طلقها له قال بعض

 يبـادر أن عليـه جيـب اعتقـدي يف أنـا عنـه حتكـي أنـت الـذي الرجل هذا 
 ,للمــشكلةســيعرض  لكــن ,واألخــرى الــدنيا يف منهــا ليــسرتيح تطليقهــا إىل
لكــن يل منهــا كــذا وكــذا  النــوع هــذه مــن تردنــا أســئلة كثــري ,معنــا يقــع اوهــذ

 وأن ,دوهنــا تــصرب أن تــستطيع مــا أدرى أنــت ?لــك أعمــل مــاذا طيــبولــد, 
 فتفـــسد برتبيـــتهم هـــي وتقـــوم األوالد تعطيهـــا أو ,أوالدهـــا عـــىل أنـــت تقـــوم

 قـــدرها حـــقً أوال انقـــدره أن نـــستطيع مـــا نحـــن قـــضايا هـــذه ,وإلـــخ تـــربيتهم
  .فيها بام أدرى الدار رب ًوثانيا ا,واقعه حقيقة ونعرف

 تعــود هــل طلقتهــا إذا نظــرا لكــن ,طلقهــا اإلنــسان هلــذا يقــال :اجلوابفــ 
  .األوىل احلالة من أكثر اسرتجعتها لو فيام معها الذلي فتصبح إليها
 ) ٠٠:١٦ :٥٤/ ١٩٦(" اهلدى والنور"

                                                 
 ).٣٤٦٥رقم( صحيح سنن النسائي )١(
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z١٥٩x אWAאאKK@ 
W﴿אKK﴾ 

 يف إذا اقتتــل املــسلامن بــسيفيهام فالقاتــل واملقتــول مهــا«:  يقــولصالرســول : ســؤال
ـا دون ذلـــك ملـــ: بعـــض النـــاس يظنـــون أن آيـــة» النـــار َِ﴿إن اهللاََّ ال يغفـــر أن يـــرشك بـــه ويغفـــر مــ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َُّ َ َ ُ ََ ُ ُْ ِْ َ َ ْ َ ْن ِ

ُيشاء﴾ َ  ..]اآلية ختتلف مع احلديث[, فيظنون أن )٤٨:النساء(َ
  النار? يف مها خملدين: هل قال :الشيخ
  .النار, ما قال خملدين يف  يعني مها:مداخلة
žæc@ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæg@@@@@@@﴿: ً ال يوجد خالف إذا بني اآلية وبني احلديث:الشيخ

fl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë@čéči@ÚflŠž’ŽíŽõbfl’flí@žåflàčÛ@ÙčÛ﴾)٤٨:النساء(.  
  . ممكن يدخل النار وخيرج كامن:مداخلة
مــن «: ً طبعــا إذا مــات عــىل التوحيــد خيــرج كــام قــال عليــه الــسالم:الــشيخ

واألحاديـــث املعروفـــة بأحاديـــث » ًقـــال ال إلـــه إال اهللا نفعتـــه يومـــا مـــن دهـــره
قلبـه مثقـال يف  أخرجـوا مـن النـار مـن كـان«: الشفاعة التي فيها أن اهللا يقـول

, فهذا احلديث ال يعني إال حتـريم مقاتلـة املـسلم للمـسلم, »ذرة من إيامن
النـــار, هـــذه قـــضية أخـــرى  يف النـــار أو ال خيلـــد يف أمـــا هـــذا املقاتـــل خيلـــد

ًتؤخذ من أدلة الرشيعة التي أرشنا إىل بعضها آنفا, حينام تكلمنا عن تـارك 
النـار, وبـني  يف فهو كافر خملدًالصالة, وفرقنا بني من يرتك الصالة جحدا 



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٥٩٢ 

ًمن يرتكها كسال مؤمنـا هبـا, فهـذا ال خيلـد  يف النـار; ألن التوحيـد الـذي يف ً
  .النار يف قلبه ينجيه من اخللود

   )٠٠ :٢٣ :٤٥/ ٩٣ ("  اهلدى والنور"
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z١٦٠x WאصWA
אKKK@אA

א@ 
ْعن ِأبى َ َهريرة َ َ َْ َقال ُ َقال :َ ُرسول َ ُ َ ِ ِجيتمعانَ ال« ص اهللاَّ َ ِ َ ْ ِالنار ِيف َ ًاجتامعا َّ َ ِ ْ 
ُّيرض ُ َأحدمها َ ُ ُ َـ َاآلخر َ َقيـل. »َـ ْمن ِ ْهم َـ ا ُـ َرسول ـَي ُـ َ ِ َقال ?اهللاَّ ٌمؤمن« :َـ ِ ْ َقتل ُـ َـ ًكافرا َ ِ  َـ
َّثم َددَس ُ َّ«.  

 ]:قال اإلمام[
إذا ســــدد بعــــد ذلــــك ,  أن املــــؤمن القاتــــل للكــــافر– واهللا أعلــــم –معنــــاه 
 وإنــام مل ,ًامعــا يتــرضر هــو بــهالنــار اجت يف ال جيتمــع مــع الكــافر, واســتقام

 فـال بـد مـن ﴾bç…‰aë@üg@áØäß@ægë@@﴿ :ًينف عنـه دخوهلـا أصـال لقولـه تعـاىل
ً وإنــام تكــون عليــه بــردا ,ه ولكــن ذلــك ال يــرض,دخــول النــار حتــى املــؤمن

  .ً كام جاء ذلك مرصحا من حديث جابر,ًوسالما كام كانت عىل إبراهيم
 وقــد استــشكلوا احلـديث وأجــابوا عنــه بــام ال يــروي كــام ,هـذا مــا بــدا يل

 : وإن الــــصواب, حتــــى قيــــل أن احلــــديث مقلــــوب,الــــرشح وغــــريه يف تــــرى
حـني رأيـت ) القيـل(ولقد كدت أركـن إىل هـذا . »مؤمن قتله كافر ثم سدد«

. الفـــزاري(مـــن طريـــق أيب إســـحاق ) ٢/٣٩٩ (»ســـند أمحـــد« يف احلـــديث
هذا احلديث عن سـهيل بـن أيب صـالح عـن أبيـه  يف )وهو شيخ شيخ مسلم
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مؤمن يقتله كافر «: قال? من يا رسول اهللا: قالوا:إال أنه قال: عن أيب هريرة
إسحاق قد تابعه ولكن منعني من ذلك أنني رأيت أبا , »ثم يسدد بعد ذلك

) ٢/٥٥(مــنهم حممــد بــن عجــالن عنــد النــسائي , عــىل لفــظ مــسلم مجاعــة
فتبني يل من  ).٣٥٣ و٢/٢٣٢(ومحاد بن سلمة عنده ) ٢/٣٤٠(وأمحد 

. وأن لفـــظ الكتـــاب هـــو املحفـــوظ. ذلـــك أن لفـــظ أيب إســـحاق عنـــده شـــاذ
  .واهللا أعلم. ومعناه ما ذكرته

  .)٢٨٦ص"(خمتصر صحيح مسلم"
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z١٦١x אא 
حــديث شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة, أحــد النــاس حيــدثني  يف كثــر الكــالم: يــا شــيخ: ســؤال

من توقـف أو : أن شيخ اإلسالم ابن تيمية كافر, فلام توقفت عن تكفريه قال: حقيقة قبل فرتة
 واستـشهد حرية حقيقة مـن هـذا املوضـوع, يف تركني... تكفري ابن تيمية فهو كافر, يف شك

أن النــار : بفكـرة الـذي هـو قــول ابـن تيميـة ومـا رواه عنــه ابـن القـيم اجلوزيـة أحــد تالميـذه بقولـه
تكفـري  يف ًتفنى, فكيف يقول ابن تيمية أن النار تفنى, إذا ابن تيمية كافر, وإذا توقفنـا أو شـكينا

 .ابن تيمية فنحن كفار
   ومن الذي يقول هذا الكالم?:الشيخ
  .السقاف مجاعة :مداخلة
  . احلقيقة شاب من األحباش:مداخلة
 غريض بارك اهللا فيك الذي يقـول هـذا الكـالم لـيس هـو شـيخ مـن :الشيخ

  شيوخ اإلسالم, أليس كذلك?
  . نعم:مداخلة
   هل هو من شيوخ اإلسالم?:الشيخ
  .ًطبعا  ال,:مداخلة
 هاه, ملاذا ما أنتم بـارك اهللا فـيكم كلـام نعـق نـاعق أو صـاح صـائح :الشيخ

  .افوا وتلتفتوا لعل كالمه صواب أ وحقخت
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ًهـــؤالء أوال ليـــسوا بعلـــامء هـــم جهلـــة, ثـــم ليـــت أن األمـــر كـــان ! يـــا أخـــي
ًقــــارصا عــــىل اجلهــــل, بــــل هنــــاك ضــــالل, جهــــل مقــــرون بالــــضالل, وهــــذا 
الــضالل ناشــئ مــن اهلــوى, وهــو اتبــاع اهلــوى الــذي يــضل عــن ســبيل اهللا, 

ـــت م يعنـــي هتتمـــون بأمثـــال ولـــذلك مثـــل الـــسقاف وأذنـــاب الـــسقاف ملـــاذا أن
هؤالء, ولو سـألتم أهـل األرض اليـوم مـن العلـامء وطـالب العلـم مـا جيـرؤ 

: أنه ضـال, ونحـن نفـرق بـني أن نقـول: شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أن يقول
 فــالن ضــال; ألنــه مــن خــالف الكتــاب والــسنة ولــو: فــالن كــافر, أو أن نقــول

ال يوصــل صــاحبه إىل بعــض املــسائل فقــد ضــل, لكــن هــذا الــضالل قــد يف 
الكفر; ولذلك فاليوم بعد أن طبعت كتب ابن تيمية وانترشت; بسبب تيرس 
وسيلة النرش بالوسائل املختلفة واملعروفة لدى اجلميـع عـرف النـاس مـن 

 يف هــو شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة, هــذه التــي نــسميها اليــوم بالــصحوة, هــذه
هــو صســنة رســول اهللاحلقيقــة مــن أســباهبا بعــد اهللا ورســوله بعــد كتــاب و

هـــذا العـــرص احلـــارض; ألن كتبـــه  يف انتـــشار كتـــب شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة
ًكانت غري منتـرشة; لعـدم وجـود أوال الوسـائل امليـرسة للنـرش, وثانيـا لقلـة : ً

  .العارفني بعلم ابن تيمية وقدره
وأنــا واهللا أتعجــب مــن إخــوان لنــا طيبــني واهللا ســمعنا كــذا وكــذا أن شــيخ 

 تيميــة كــافر, ولــيس هــذا فقــط والــذي ال يكفــره فهــو كــافر, مــن اإلســالم ابــن
  !الذي يقول هذا الكالم?

ُمـــن يـــستحق أن يعـــاد إليـــه هـــذا الكفـــر فهـــو الكـــافر; ألن الرســـول : يقـــول
, هنـاك كتـاب ألفـه رجـل مـن كبـار علـامء » ًمن كفر مسلام فهو كـافر«: يقول
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قالين ًدمــــشق الــــشام وكــــان معــــارصا ألمحــــد بــــن حجــــر العــــس يف احلــــديث
شارح فتح الباري وهو املعروف بالشيخ ابن نارص الـدين الدمـشقي, ألـف 

بأن شيخ اإلسالم كافر فهو كافر, وهنـاك نـرش فتـاوى : أن من قال يف :ًكتابا
يــدون زمــان ابــن تيميــة والــذين جــاؤوا مــن بعــده يؤ يف لعــرشات مــن العلــامء

ــــهــــذا الكــــالم; ألنــــه قــــد يكف َّ َ ٌر إنــــسان رجــــل عــــادي مغمــــور لــــيُ س معــــروف ُ
ًحقيقتــــه; ألنــــه تكلــــم بكلمــــة كفريــــة فعــــال, أمــــا ابــــن تيميــــة الــــذي رد عــــىل 
الفالســــفة وعــــىل الدهريــــة وعــــىل علــــامء الكــــالم وعــــىل الــــصوفية وعــــىل 

إىل آخــره, هــذا إنــسان نــادر أن تلــد النــساء مثلــه, .. القــائلني بوحــدة الوجــود
اإلسـالم إن شـيخ : مع ذلك يأيت مثل هذا اإلنسان املغمور املـأبون فيقـول

كــافر ومــن مل يقــل بإنــه كــافر فهــو كــافر, هــذا مــن مــصائب الــدهر, وهــذه مــن 
احلرية التي تستلزمها الديمقراطية زعمـوا, لـو كـان هنـاك حكـم حيكـم بـام 
أنزل اهللا جليء هبذا اإلنسان ووضع أمام النطع أن يرتاجع عن هذا الكالم, 

ل يعرتف بفضله وإال قطع رأسه وفصل عن بدنه; ألن إنسان مثل هذا الرج
أنــه لــيس فقــط يكفـــر ابــن تيميــة, بــل مـــن مل : كبــار علــامء املــسلمني فمعنـــاه

ًيكفره أيضا كافر, إذا كل العلامء الذين جاؤوا مثل ابن قيم اجلوزية, مثل : ً
اهللا ! اهللا أكــرب! ابــن عبــد اهلــادي, مثــل ابــن كثــري, كــل هــؤالء كفــار, اهللا أكــرب

  .دعونا من هذا الكالم اهللا يعافينا. املستعان, وال حول وال قوة إال باهللا
  )٠٠: ٣٠: ٢٠/ ٧٢٨("اهلدى والنور "
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z١٦٢x אא 
 مــن رجــل جــاءصاهللا رســول عنــد جــالس هــو بيــنام أنــه: عــن أيب أنملــة

 )أعلــم اهللا( :ص اهللا رســول فقــال ?اجلنــازة هــذه تكلــم هــل :فقــال اليهــود
 أهل كمثحد ما« :ص اهللا رسول فقال تتكلم اأهن أشهد أنا :اليهودي فقال

 ,وكتبـه ,ومالئكتـه ,بـاهللا آمنـا :قولواو تكذبوهم وال تصدقوهم فال الكتاب
 :وقــال«تــصدقوهم مل ًبــاطال كــان وإن ,تكــذبوهم مل حقــا كــان فــإن ,ورســله

 .»علام أوتوا لقد اليهود اهللا قاتل«

  . صحيح]:قال اإلمام[

 ]:ًقائال» ًعلاملقد أوتوا «:ص(وعلق عىل قوله[
ملـــا كـــان , وبخاصـــة الـــوثنيني مـــنهم, يعنـــي بالنـــسبة لـــسائر امللـــل: قلـــت

ولكـنهم مل يـنفعهم علمهـم بعـد أن كفـروا بنبينـا حممـد , عندهم مـن التـوراة
  .﴾žáŽçõbfläžic@flæìÏŠžÈflí@bflà×@ŽéflãìÏŠžÈflí﴿ :وهم كام قال تعاىل, ص
  ).١/١٣٣"(الظمآنصحيح موارد "
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z١٦٣x אא
א؟ 

 هل جيوز بعد دعاء قنوت الوتر الدعاء للمسلمني والدعاء عىل الكفار?: سؤال
دعــاء قنــوت الــوتر,  يف  وبــدا لــه أن يقنــت,صــالته يف  لــو كــان يقنــت:الــشيخ

النـــصف الثـــاين مـــن  يف يمكـــن أن يتـــسامح بـــه, وبخاصـــة إذا كـــان قنـــوت الـــوتر
 عن السلف أهنم كانوا يلعنون الكفـار ويـدعون روايات ثابتة يف رمضان, ألنه

قنوت الوتر بالنـصف الثـاين مـن رمـضان, لكـنهم مـا كـانوا ليعرضـوا  يف عليهم
الـــــــــصلوات اخلمس,فخالصـــــــــة  يف عـــــــــن القنـــــــــوت بالـــــــــدعاء عـــــــــىل الكفـــــــــار

الصلوات اخلمس والدعاء عىل الكفار, ونقـل هـذا  يف ترك القنوت:اجلواب
  . للسنةالدعاء إىل قنوت الوتر, هذا قلب

  )٠٠ :٤٥ :٢٨/ ٥٩ ("  اهلدى والنور"
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z١٦٤x א؟ 
َّشــيخنا بعــض املــسلمني يرقبــون الغــرب وتطــورات الغــرب فــإذا حــدث بعــض : امللقــي

اليشء فيه أظهروا الفرح والرسور, فهل هذا يعترب من اخللل العقدي العميل أم القلبي, وماذا 
 ?تنصح هؤالء الناس

  ً عفوا, تقصد ماذا, ماذا تقصد?:الشيخ
  . كلينتون شيخ:مداخلة
  .  رؤساء أمريكا ذهب فالن وجاء فالن:مداخلة
   آه:الشيخ

  . فهذا أخف من ذاك, وهذا يعني سينفع املسلمني إىل غري ذلك:مداخلة
ضعف إيامن وعقل, احلقيقة الذي . ً هذا ضعف إيامن وعقل معا:الشيخ

ذهنــه بمثــل هــذه املناســبة, أن يتــذكر  يف حــرضهاال بــد لكــل مــسلم أن يست
 ليـذوقوا )٣٨:األعراف(﴾×bflèflnžc@žofläflÈÛ@òŞßc@žoÜflfl…@bflàÜ@@@@@﴿: − تبارك وتعـاىل− قوله 

  . العذاب
  .)٣٨:األعراف(﴾žáŽçüëdčÛ@žáŽçaflŠžc@žoÛbÓ@bĆÈîčàflu@bflèîčÏ@aì×fl‰aŞ…a@afl‡g﴿ اآلية:مداخلة
  .اهللا أكرب :الشيخ
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  احلقيقـــة هـــذا الفـــرح فـــرح صـــبياين لـــيس  يف  أي نعـــم, فالـــشاهد,:الـــشيخ
ًفــرح رجــال أوال, ثــم هــو لــيس فــرح رجــال مــسلمني ثانيــا; ألنــه كــون ســقط  ً

  .وقام مكانه بوش
  . كلينتون:مداخلة
  . ما أعرف شو اسمه:الشيخ
  . ههههه:مداخلة

  . أسامء غريبة عىل ذهني:الشيخ
  . واهللا شيخنا أسامء شياطني:مداخلة

االنتخــاب فــالن, هـــم  يف  ههــه هــه فالــشاهد, ســقط بــوش ونجــح:شيخالــ
كلهــــم يمــــشون عــــىل سياســــة واحــــدة, وإنــــام تغيــــري وجــــوه, ولــــذلك فمــــن 
الــسخافة بمكــان أن نفــرح أنــه راح بــوش وجــاء فــالن مكانــه, وبخاصــة أنــه 
فــــــالن لــــــسه مــــــا عرفنــــــا خــــــريه مــــــن رشه إن كــــــان مــــــنهم خــــــري, فلــــــامذا هــــــذا 

ًفـــر أوال كلـــه ملـــة واحـــدة, والـــشعب األمريكـــي االســـتعجال, مـــا دام أنـــه الك
كشعب سياسته مع اليهود, فكونه سقط بوش ونجح فالن هذا مـا يغـري مـن 
سياســـة هـــذا الـــشعب هبـــذه الـــرسعة التـــي يتومههـــا بعـــض ضـــعفاء األحـــالم 
والعقــول, إنــه خلــصنا مــن بــوش, طيــب وهــذا لعلــه رش مــن بــوش, عــىل كــل 

قيــام شــخص كــافر مكانــه; حــال, املــسلم ال يفــرح بــسقوط شــخص كــافر و
مــني : ألنــه الكفــر ملــة واحــدة, والــسياسة هــي سياســة واحــدة, انظــروا اآلن

  ...الوزارة تبع اليهود وقام مكانه يف كان
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  . آخشاميور, وإسحاق رابني:مداخلة
ً إسحاق رابني, شو شوفنا بني سقط هذاك وقام هذا ال يشء أبدا, :الشيخ

ة, ومـع األسـف بعـض املـسلمني إنام هو لعـب عـىل ذوي األحـالم الـضعيف
أو بعــض الــسياسيني الــذين مل يــساسوا بــسياسة القــرآن والــسنة, ولــذلك أنــا 

Şæg@﴿:  أقول هبذه املناسبة− عز وجل− أستطيع أن أقول إن اهللا, كام قال اهللا 
fĺ čyŠÐÛa@şkčzŽí@ü@fléÜÛa﴾)ــصص , هــؤالء الــذين يفرحــون بــسقوط هــذا )٧٦:الق
ً قلت آنفا أحالمهم كأحالم الصبيان بل العـصافري, ونجاح هذا, هؤالء كام

  .اهللا املستعان
العقيـــدة, يعنـــي هـــل مـــن املمكـــن أن  يف  هـــل هلـــذا األمـــر عالقـــة:امللقـــي

: يطلــــق, يعنــــي بعــــض إخواننــــا يطلــــق عــــىل مــــن يظهــــر الفــــرح ملثــــل هــــؤالء
  الكفر?
 ال ال, هـــذا كلـــه خطـــأ ومعـــصية إذا كـــان لـــه عالقـــة بـــالكفر فـــالكفر :الـــشيخ

مــيل يــا أخــي, نحــن نأخــذ القاعــدة ونــسرتيح, الكفــر املخــرج عــن امللــة الع
يتعلق بالقلب, ال يتعلق باللسان, واآلن سؤالك هذا يذكرين بقسمة عادلـة 
أخــرى للكفـــر, فهنــاك كفـــر لفظــي, وكفـــر قلبــي, التقـــسيم الــسابق كـــان كفـــر 
اعتقــادي وكفــر عمــيل, اآلن قــسمة أخــرى عادلــة كفــر لفظــي, وكفــر قلبــي, 

القلبــــي يــــساوي الكفــــر االعتقــــادي, الكفــــر اللفظــــي يــــساوي الكفــــر الكفــــر 
ًالعميل, فإنسان يظهر فرحا بسقوط بوش ونجاح جـورج أو أنطونيـوس أو 
ما شابه ذلك, هذا فرح بال شك ال ينبغي أن يصدر من مسلم, فهذا ممكن 

ًنسميه كفـرا لفظيـا, لكـن هـذا ال يكفـر بـه; ألنـه قـد وقـع − زمـن الرسـول  يف ً
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 كـــام أعتقـــد أنـــه ال خيفـــى عـــىل أحـــد مـــنكم يشء مـــن ذلـــك, − المعليـــه الـــس
 ً خطــب يومــا− عليــه الــسالم− كمثــل حــديث ابــن عبــاس ملــا قــال إن الرســول 

: مــا شــاء اهللا وشــئت يــا رســول اهللا, فقــال: أصــحابه فقــام رجــل ليقــول لــهيف 
: , فهــــذا كفــــر لفظــــي, قــــال لــــه»مــــا شــــاء اهللا وحــــده: ًأجعلتنــــي هللا نــــدا, قــــل«
  ., لكنه ما ألزمه بيشء» ً نداأجعلتني هللا«

ً من لوازم الكفر االعتقادي, فإذا نحـن جيـب أن نـضع أمـام أعيننـا :الشيخ
ًدائام وأبدا هذه القسمة الصحيحة كفـر عمـيل أو  وكفر اعتقادي أو قلبـي,: ً

: لفظــي; ألنــه اللفــظ مــن العمــل, فــإذا رأينــا مثــل هــذا مــا نبــادر إىل أن نقــول
كفـر مـا نبـادر إىل تكفـريه وإخراجـه عـن امللـة, كفر, حتى لو تكلم بلفظة ال

  .حتى نستوضح ماذا يريد هبذه الكلمة
  . بعد إذنك شيخنا, لو سمحتم:مداخلة
   تفضل:الشيخ
هناك  يف سياسة البالد الغربية أو الكفار بعامة يف هناك يف  أقول:مداخلة

  .أصول وفروع
  . أيوه:الشيخ
هناك أصول ثابتة  يف ًأبدا,.. فاألصول ال تتغري عىل مدى السنني:مداخلة

للــــسياسة, وهــــذه األصــــول الثابتــــة هــــي التــــي ينطلــــق منهــــا وحتكــــم مــــسرية 
  .تلك البالد يف السياسيني الصغار والكبار
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احلقيقــة هــي متفرعــة مــن هــذه األصــول, وعنــدما نتــابع نحــن  يف الفــروع
ًمسرية السياسات الدولية العاملية التي أحاطت خصوصا بنا وأوقعتنا فـيام 

ـــا فيـــه مـــن الباليـــا نجـــد أن التغـــري الـــذي حـــدث إنـــام حـــدث فقـــطأ  يف وقعتن
  .الصيغ التي صيغت هبا هذه الفروع املتفرعة عن هذه األصول

ً ولــذلك, نحــن نــرضب مثــال مــثال لــذلك, مــثال قــضية فــسلطني, :مداخلــة ً
قــــضية فلــــسطني احلقيقــــة منــــذ مــــا يقــــرب مــــن مخــــسة وأربعــــني مــــن مخــــس 

ُه القــضية متابعــة خترجنــا,وأربعــني ســنة ونحــن نتــابع هــذ ِ ْ كــل مخــس  يف ...ُ
ســنوات أو عــرش ســنوات مرحليــة ســنوية قــسمت هلــا القــضية بأبعــاد الــزمن, 

هـذا احلـال الـذي سـبق فنجـده  يف خترجنا مـن حـال إىل حـال, ونحـن ننظـر
أحـــسن مـــن احلـــال الـــذي يــــأيت, والـــسياسة الدوليـــة هـــي التـــي تلجؤنــــا إىل 

  .حسان املرحلة التي فاتتاستحسان املرحلة اآلتية وعدم است
  . اهللا أكرب:الشيخ
 ولـــذلك وصـــلنا اآلن هبـــذه الـــسياسات التـــي صـــاغتها لنـــا الدولـــة :مداخلـــة

الكــــافرة وصـــــلنا إىل قناعــــة بـــــأن أفــــضل مـــــا يمكــــن أن نفعلـــــه اآلن بالنـــــسبة 
مل وال : للقــــضية الفلــــسطينية أن نــــسلم بكــــل مــــا حيــــدث مــــن غــــري أن نــــسأل

  كيف?
  . اهللا أكرب:الشيخ
 وهذه النهاية التي انتهت إليها تعطينـا فكـرة, فيـا تـرى لـو أنـه كـان :ةمداخل

ًهناك مـثال جـاء أو بقـي بـوش هـل يمكـن أن نتـصور بـأن النهايـة التـي انتهـت 
 إليها القضية الفلسطينية ووضعت عىل مائدة املباحثـات التـي جتـري اآلن
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يتغـري النهايـة قبـل أن  يف ًواشنطن مثال, هل كان يمكن لبوش أن يعجـليف 
هـــل هـــذا . ال: ًموقعـــه وأن يكـــون أن يـــأيت الـــرئيس اجلديـــد? طبعـــا اجلـــواب

حل القضية ويقول بأنني رأيت ما كان  يف الرجل اآليت هل هو سيستعجل
قبل السياسة التي رسمها بوش هلذه القضية هل أعود إىل املرحلة السابقة 

تـــي ألقـــف عنـــدها وأحـــل القـــضية أو أجعـــل القـــضية حملولـــة بالنظريـــات ال
. ال: املرحلــــة الزمنيــــة الــــسابقة? اجلــــواب يف كانــــت حتكــــم هــــذه القــــضية

ولــذلك سياســة واحــدة ال ختتلــف, الفــرح إذا فرحنــا بقــدوم كلنتــون, نبكــي 
  .عىل بوش
  .  اهللا أكرب, اهللا املستعان:الشيخ

  )٠٠: ٤٤: ١٥/ ٦٧٢(" اهلدى والنور"
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z١٦٥x ؟אאא 
 وز استغابة الكافر واملرشك, وهل جيوز أن نسبهم?هل جي: سؤال

جيـــوز كـــل ذلـــك; ألن الكـــافر ال حرمـــة لـــه إال إذا كـــان يرتتـــب : اجلـــواب
ُوجهـه, أو بقفـاه فيبلغه  يف إذا كـان يـسب الكـافر: ًعىل ذلك مفسدة, فمثال ْ ُـَ ُ َ

إلـخ, فعنـد ذلـك حيـرم سـب ..ذلك, فربام يسب املـسلم ويـسب دينـه ونبيـه
  .املسلم للمرشك

  ) ٠٠ :٢٩ :١/٤٢(" اهلدى والنور  "
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z١٦٦x ؟אא 
ًمـثال أنـا مـرة بزعـل : بالنسبة للنصارى واليهود لـو لعنـاهم? يعنـي: سؤال

  هل هذا جائز?. اهللا يلعن اليهود والنصارى: فأقول البني
, ال .. هــو لعــن الكفــار جــائز, لكــن بمثــل هــذه املناســبة غــري جــائز:الــشيخ
 الــشيطان وال اليهــود, خاصــة لعــن الــشيطان ينبــسط منــك إذا لعنتــه, تلعــن ال

  .أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: وإنام تقول له
  )٢٣/٠٠:٠٤:٠١( "اهلدى والنور"
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z١٦٧x ؟א 
هـل جيـوز ... بالنسبة للعن فضيلة الشيخ كلنا رأينا من النساء الكاسيات العاريات: سؤال

 لعنهن أم ال جيوز?
  !ال?: ًلو كان الذكر الصويف مرشوعا وهو اهللا اهللا اهللا اهللا اهللا اهللا نقول :الشيخ
  ...:مداخلة

 مل يفهــم, نحــن ننكــر الــذكر الــصويف, هــم يــسمونه الــذكر باالســم :الــشيخ
  ًاهللا اهللا اهللا اهللا, لو كان مرشوعا ننكره عليهم?: املفرد, وهو

  . ال:مداخلة

فـظ لعنـة اهللا عليـك, لعنـة اهللا عليـك, لعنـة  فإذا جاء ذكـر مـرشوع بل:الشيخ
  !اهللا عليك, ننكره?

  . ال:مداخلة

مثل الذكر الصويف, فام بالك ما بني اآلونة ...  هذا لو كان هكذا,:الشيخ
  لعنة اهللا عليك, ما فيها تكرار وما : واألخرى ترى واحدة متربجة تقول هلا

  .فيها إشكال
  بأنك تلعنها?تلفت النظر .. ً وأحيانا جيوز:مداخلة
 كــــأن ســــؤالك لــــيس هــــذا, أنــــت تقــــصد هــــل جيــــوز لعنهــــا بحيــــث :الــــشيخ

ُيسمعها, أم ما يسمعها? ُِ ْ  
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  . ال ما يسمعها:مداخلة
سبحان اهللا سبحان اهللا لعنة اهللا عليك لعنـة :  إذا; فامذا فيها, تقول:الشيخ

:  لكـــن هنـــا تـــرد قاعـــدة"فـــالعنوهن فـــإهنن ملعونـــات"نعـــم, ... اهللا عليـــك,
ال «! ن األمر بعد هني ال يفيد الوجـوب, واللعـن كقاعـدة منهـي عنـهأ: وهي

 فـام دام األصـل»واللعانون ال يكونـون شـهداء يـوم القيامـة« »تكونوا لعانني
ٍمكـان مـا فمعنـى ذلـك ال يفيـد الوجـوب  يف اللعن النهي ثـم جـاء أمـر بـهيف 

أديـب لـيس للوجـوب وإنـام للجـواز, وللت) فالعنوهن] (ًإذا[ ...إنام اجلواز
مع األسف إمـا تأديـب امللعـون مبـارشة إذا كـان مـن املمكـن إسـامعه, أو تأديـب 

  .النفس لكي تكون عىل حذر من الوقوع يف نفسه ويف أهله يف مثل ذلك
  ممكن يسمعها?:  يعني:مداخلة
املجتمعــات  يف املجتمــع اإلســالمي ممكــن, يف  قــد قلــت لــك,:الــشيخ

  .اليوم ال يمكن
  . عها اللعنة إذا ترتب عليها مفسدةال تسم ]يعني [:مداخلة
 يف  يمكـــــن آيت لـــــك بـــــصورة خياليـــــة تعجبـــــك, إذا كنـــــت متـــــيش:الـــــشيخ

لعنة اهللا عليك, وغري : الصحراء ورأيت امرأة متربجة وأنت متلثم قلت هلا
  .معروف مني أنت

األرض يلعنهـا  يف  أو يكون اإلنسان راكب السيارة وهي متـيش:مداخلة
  .ويميش
  .ًن يقع يشء, يمكن تأخذ رقم السيارة مثالممك] ال [:الشيخ

  ) ٠٠ :٥٩ :٣١/ ٢٣("  اهلدى والنور"
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z١٦٨x אא
א 

مـا أدري كـأين سـمعت أن شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا تعـاىل يقـول ! شيخ: سؤال
هــل هــذا صــحيح مــا .. الــشق األول: ن هــذا يعنــيببدعيــة تقــسيم الــدين إىل أصــول وفــروع, وإ

كيــف تكــون ثمــرة اخلــالف, أو كيــف نفــرق بــني مــن : ينقــل عــن شــيخ اإلســالم? الــشق الثــاين
مسألة فقهية معينة, هل يستوي هذا مع ذاك? أحسن  يف أمر اعتقادي ومن يستهني يف يستهني
 .اهللا إليك
 ابن تيمية صحيح والذي نقلته عن! هذا هي ثمرة عدم التفريق... :الشيخ

النقل عنه, وهو صحيح من حيث احلق ومفارقته للصواب, والثمرة هو ما 
ا, فهـــذا أمـــر واضـــح جـــدا, فـــإن تقـــسيم الـــدين إىل أصـــول وفـــروع  ًذكرتـــه آنف ـــ ً
ًـيعني خـالف الثمـرة التـي ذكرهتـا أنـت آنفا, فـبعض األحكـام الـرشعية التـي 

إلنــسان فــال فــرق بينــه بالعقيــدة لــو اســتحلها ا: لــيس هلــا عالقــة باألصــول أي
: وبــني مــن اســتهان بالــيشء مــن العقيــدة, اســمع قولــه عليــه الــصالة والــسالم

أمتــــي أقــــوام يــــستحلون احلــــرا واحلريــــر واخلمــــر واملعــــازف  يف ليكــــونن«
 فــاآلن قولــه » هلــو ولعــب ويــصبحون قــد مــسخوا قــردة وخنــازير يف يمــسون

الزنـا, واحلريـر : الفـرج, أي: أي» يـستحلون احلـرا«: عليه الصالة والـسالم
حريــر احليــوان, واخلمــر معــروف, واملعــازف وهــي آالت الطــرب, : يعنــي
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هلــو ولعــب ويــصبحون وقــد مــسخوا قــردة وخنــازير, يــستحلون  يف يمــسون
  :اآلن يمكن التفسري الستحالل معنيني

  .استحالل القلبي: املعنى األول
  االستحالل العميل: واملعنى اآلخر

ًفــالتفريق إذا أوال... اغــ: ً التفريــق  يف ال تكــون الثمــرة: ًــري صــحيح, وثاني
ًبــني العقيــدة فيكفــر مــن أنكــر شــيئا منهــا, وبــني األحكــام, فلــو أنكــر بعــضهم 

ًشيئا منها يظل مسلام جاء بنتيجة واحدة ً.  
  )٠٠:٤٢:٣١/ب٤٠"(رحلة النور"
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z١٦٩x  
واعـد القـرآن والـسنة, وق يف ًيا شيخنا طبعـا ذكـرتم أن املـنهج الـصحيح موجـود: سؤال

املنهج معلومة لدينا فهام الكتاب والسنة عىل فهم الصحابة وما إىل ذلك, فيعني وكلنا يعلم 
يعني سبيل إقامة قواعـد هـذا املـنهج, ولـست أنـا أشـهد أو غـريي,  يف أنكم قد بذلتم جهدكم

وما إىل ذلك من الكتب .. ولكن السلسلة الصحيحة تشهد والسلسلة الضعيفة وإرواء الغليل
ان هدفها تصفية الدين مما علق به من الشوائب من بـدع ومنكـرات وأحاديـث ضـعيفة التي ك

كتابــه  يف ًومنكــرة, فالــسؤال يــا شــيخنا يعنــي طبعــا عــىل ســبيل رضب املثــل اإلمــام ابــن حجــر
جمال العقيدة,  يف  كانت له بعض الزالت»رشح أحاديث صحيح البخاري يف فتح الباري«

 زالته هذه يعني خفـق يف ًطبعا هو: تعليقاته, فالسؤال يف ن بازونبه عليها شيخنا عبد العزيز ب
هـل خيـرج مـن املـنهج أو : جمـال العقيـدة, فـسؤايل يف فهم الصحابة, فكانـت لـه زالتيف 

  هــــــــــذا الــــــــــسؤال . االعتقــــــــــاد تنفــــــــــي عنــــــــــه كونــــــــــه عــــــــــىل املــــــــــنهج الــــــــــصحيح يف زالتــــــــــه
 يا شيخ?
وأن خري اخلطـائني ً إذا كنا متذكرين مجيعا أن كل بني آدم خطاء, :الشيخ

أن  يف , فـال غرابـةصالتوابون, وأن العصمة ليست ألحد بعـد رسـول اهللا 
 يف مــسألة أو أخــرى يف دعــوة احلــق, فــإذا أخطــأ يف ًخيطــئ مــن كــان إمامــا

مـــسألتني أو ثـــالث أو أكثـــر, فـــذلك ال خيرجـــه عـــن دعـــوة احلـــق إذا تبناهـــا, 
بعض املسائل يف  فاحلافظ ابن حجر كاإلمام النووي وغريه ممن أخطؤوا

العقدية, كام يقولـون اليـوم, فـذلك ال خيـرجهم عـن كـوهنم مـن أهـل الـسنة 
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واجلامعــة; ألن العــربة بــام يغلــب عــىل اإلنــسان مــن فكــر صــحيح أو عمــل 
أال : ًأن يكـون صـاحلا يف ًصالح, متـى يكـون املـسلم صـاحلا? هـل يـشرتط

  يقع منه أي ذنب أو معصية?
ًان أن يقـع منـه الـذنب واملعـصية مـرارا ال, بل من طبيعة اإلنس: اجلواب

ًوتكرارا, فمتى يكون العبد صاحلا? ً  
 ًوهكذا, كذلك متاما يقال.. إذا غلب خريه رشه, وصالحه عىل ضالله

املــسائل العلميـــة ســـواء كانــت هـــذه املـــسائل العلميــة مـــسائل عقديـــة أو يف 
 أمـا أن فقهية, فإذا كان هذا العامل يغلب عليه العلـم الـصحيح فهـو النـاجي,

العقيـدة فهـذا ال خيرجـه عـن مـا غلـب عليـه  يف الفقـه أو يف له زلـة أو زالت
تلـك الـزالت فـال يعنـي مـن من العقيدة الصحيحة, فابن حجر ما ذكرت لـه 

 يف ذلــك أنــه ال ينبغــي أن نــستفيد مــن كتابــه, وأال نــرتحم عليــه,وأال نحــرشه
  .زمرة علامء املسلمني املتمسكني بالكتاب والسنة

سان خيطئ, وال جمـال مـن اخلطـأ; ألن اهللا عـز وجـل حيـنام خلـق كل إن
ًمالئكــة وخلــق بــرشا فقــد قــدر عــىل هــؤالء البــرش أن خيطئــوا رغــم أنــوفهم, 
ًكــام قــال عليــه الــصالة والــسالم, حــديثان مهــامن جــدا, ولكــن حــذاري أن 

ًيفهم فهام خاطئا ً:  
حظــه كتــب عــىل ابــن آدم «: قــال عليــه الــصالة والــسالم: احلــديث األول

مــن الزنــا فهــو مدركــه ال حمالــة, فــالعني تــزين وزناهــا النظــر, واألذن تــزين 
وزناها السمع, واليد تـزين وزناهـا الـبطش, والرجـل تـزين وزناهـا املـيش, 

فهــــو «: , الــــشاهد مــــن هــــذا احلــــديث»والفــــرج يــــصدق ذلــــك كلــــه أو يكذبــــه
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ال يمكــــن أن يــــتخلص, ملــــاذا? ألنــــه إنــــسان لــــيس : , أي»مدركــــه ال حمالــــة
ًلكاَم َ.  

لــو مل تــذنبوا «: احلــديث اآلخــر وهــو األهــم, قــال عليــه الــصالة والــسالم
, لـــو مل »لـــذهب اهللا بكـــم وجلـــاء بقـــوم يـــذنبون فيـــستغفرون اهللا فيغفـــر هلـــم

تـــذنبوا لـــذهب اهللا بكـــم وجلـــاء بقـــوم حيلـــون حملكـــم ويـــذنبون بخالفكـــم, 
 ن أن يقــعفهــل أنــتم ال تــذنبون? فهــذا قــضاء اهللا قــدره, ال بــد جلــنس البــرش مــ

اخلطــأ الــذي ال حيبــه اهللا, لكــن هــذا اخلطــأ قــد يكــون مــن الــصغائر مــن يف 
اللمم وقـد يكـون مـن الكبـائر, فـسواء كـان هـذا أو هـذا, هـذا أمـر ال بـد منـه, 

لــــو مل تــــذنبوا لــــذهب اهللا بكــــم وجلــــاء بقــــوم «: ولكــــن هــــل معنــــى احلــــديث
: احلـديث, هـل معنـى احلـديث ومغـزى »يذنبون فيستغفرون اهللا فيغفر هلم

  احلض عىل الذنوب وارتكاب املعايص?
ًال, املقــصود مــن احلــديث متامــا عاقبتــه, يــذنبون فيــستغفرون : اجلــواب

 يف كـــام قـــال تعـــاىل.. يـــا معـــرش البـــرش: اهللا فيغفـــر هلـــم, ومعنـــى هـــذا حينئـــذ
 إىل »..كلكــم ضــال إال مــن هديتــه فاســتهدوين أهــدكم«: احلــديث القــديس

أهيـا البـرش : , اهلدف منـه»لو مل تذنبوا«: ثأن حدي: آخر احلديث, الشاهد
ما دام أنكم فطرتم عىل املعصية فال تتكلوا عليها, وإنام أتبعوها باملغفرة 

čpbfläflflzÛa@Şæg@@@﴿: باالستغفار; حتى تعقبها املغفـرة; ألن اهللا عـز وجـل يقـول
@@flåíŠč×aŞ̂ ÜčÛ@ôflŠ×č‡@ÙčÛfl‡@čpbfl÷ğîŞÛa@flåžjčçž̂ Ží﴾)ًكان إذا هذه طبيعة البـرش , إذا )١١٤:هود

 يف ًخمالفــــــة الــــــنص قــــــصدا وهــــــي الــــــذنوب, وأن خيطئــــــوا يف أن خيطئــــــوا
ذلــك, املؤاخــذة  يف ًخمالفــة الــنص ال قــصدا وإنــام لــسوء فهــم فــال مؤاخــذة
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مـسألة  يف متى تكون? إذا أقيمت احلجـة عـىل إنـسان, سـواء كانـت احلجـة
د وأرص عـىل خطئـه مسألة فقهيـة, ثـم عانـ يف عقدية فكرية أو كانت احلجة

خطـــأ عقـــدي  يف إذا إنـــسان وقـــع: فهنـــا تكـــون املؤاخـــذة, والعكـــس ال, أي
تلـك العقيـدة لكنـه مل يوفـق  يف ًلكنه هو كان حريـصا عـىل معرفـة الـصواب

  .إىل ذلك, ولو أقيمت احلجة عليه لرجع إىل الصواب فال مؤاخذة عليه
سائل احلقيقــــة جيرنــــا إىل مــــسألة مــــن تلــــك املــــ يف لــــذلك هــــذا الكــــالم

املنهجيـــة التـــي جيـــب أن نعرفهـــا, فـــإن بعـــض العلـــامء, وبخاصـــة الكتـــاب 
 أن اخلطــأ: ًهــذه املــسألة, كثــريا مــا تقــرءون أو تــسمعون يف اليــوم, خيطئــون

األصـــول, هـــذا خطـــأ, اخلطـــأ يغتفـــر  يف الفـــروع ولـــيس يف الفهـــم يغتفـــريف 
ة مـن األصـول; ألنـه عـدم املؤاخـذ يف الفروع أو كـان يف ًمطلقا, سواء كان

اهللا عز وجل لعباده هو لعدم وجود قصد املخالفة من هذا العبد لربه, فإذا 
 يف احلكــــم يف العقيــــدة أو يف وجــــدت املخالفــــة, ســــواء كانــــت املخالفــــة

ذلـك,  يف الفقه ومل يكن القصد هو العناد واملكابرة واجلحد فال مؤاخذة
 عـــــدم مـــــسألة يف فـــــالتفريق بـــــني األصـــــول والفـــــروع, بـــــني العقيـــــدة والفقـــــه

األصول, هذا التفريق ال أصل  يف الفروع واملؤاخذة يف املؤاخذة باخلطأ
أنـه جيـب األخـذ : ًله, فهذا التفريق يشبه متامـا التفريـق البـدعي اآلخـر وهـو

األصـــول, هـــذا  يف الفـــروع وال يؤخـــذ بحـــديث اآلحـــاد يف بحـــديث اآلحـــاد
  .خطأ وهذا خطأ

 لتي أخرجها الشيخانًأروي لكم اآلن حديثا من األحاديث الصحيحة ا
صــحيحهام مــن حــديث أيب ســعيد اخلــدري ريض اهللا تعــاىل عنــه ومــن يف 
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: قــال ص أن النبــي: ًحــديث حذيفــة بــن الــيامن أيــضا ريض اهللا تعــاىل عنــه
ًمن قبلكم رجل مل يعمل خريا قط, فلام حرضه املوت مجع بنيـه  يف كان«

ذنب مـع ريب, فـإين مـ: خـري أب, قـال: أي أب لكم? قالوا: حوله فقال هلم
ًولئن قدر اهللا عيل ليعذبني عذابا شديدا إن : (ًهل ترونه مؤمنـا وهـو يقـول» ً

هـل : ًقدرة اهللا عـز وجـل, إذا نـستطيع أن نقـول يف ? هذا شك)قدر اهللا عيل
 يف اهللا عـز وجـل الـذي ذكـر يف أصـل األصـول يف الفـرع أم أخطـأ يف أخطـأ

flãflë@bÜflrflß@bfläÛ@fllflŠfl™flë@@@@flïčçflë@flâbÄčÈÛa@ïžzŽí@žåflß@flÞbÓ@ŽéÔÜfl@flïč@@@﴿: خامتـة سـورة يـس
ćáîčßfl‰﴾()ــس هــذا  يف ? هــذا اإلنــسان هــو هــذا الــذي عنــاه اهللا عــز وجــل)٧٨:ي

ًولئن قدر اهللا عيل ليعذبني عذابا شديدا«: املثال, قال هذا الرجل  يعرتف »ً
ًبأنه كان خمطئا مع ربه, وأن اهللا عز وجـل إذا عذبـه يكـون عـادال; ألنـه كـا ن ً

ذهنــه خمــرج خملــص, فــأوىص  يف ًخمطئــا معــه, فللخــالص مــن عذابــه دار
الـدنيا مـن غـري هـذا اإلنـسان,  يف علمه ويف اعتقاده مل يقع مثلها يف بوصية

البحر  يف فإذا أنا مت فحرقوين بالنار, ثم خذوا رمادي فذروا نصفه: قال«
 يف هأحرقــوه بالنــار وأخــذوا رمــاده والــريح هيــوج فــذرو» الــريح يف ونــصفه

البحر, ملاذا فعل هذا الرجـل هـذه الفعلـة? ظـن  يف الريح, والنصف الثاين
ًكـن بـرشا : أنه يضل عن ربه, وأن اهللا عز وجل ليس بقـادر عـىل أن يقـول لـه
الــريح  يف ًســويا, لكــن اهللا عــز وجــل فعــل ذلــك بــه, فلــام مــات وذروا رمــاده

ًكــن فالنـا, فكــان بـرشا ســويا, قـ: ويف البحـر قــال اهللا لـه ً : هنـا الــشاهد.. ال لــهً
أنــا − يــا رب خــشيتك : أي عبــدي مــا محلــك عــىل مــا فعلــت? قــال: قــال لــه«

  .»اذهب فقد غفرت لك:  قال− خفت منك
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البخاري ومسلم  يف هذا احلديث وقد عرفتم أنه من صحاح األحاديث
أيب ســــعيد اخلــــدري وحذيفــــة بــــن الــــيامن, هــــذا : وعــــن صــــحابيني جليلــــني

čéči@ÚflŠž’Ží@žæc@ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæg@@@@@﴿:  تعـاىلاحلديث من خمصصات عموم قولـه
@@@@@@Žõbfl’flí@žåflàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë﴾)هـذا احلـديث قـد غفـر اهللا هلـذا  يف ,)٤٨:النساء

  .اجلاين عىل نفسه بوصيته اجلائرة
لكـــن هنـــا ال بـــد يل مـــن وقفـــة, وهـــذا مـــن العلـــم الـــذي نحـــن بحاجـــة إليـــه 

هـــذا الـــذي أوىص هبـــذه : اس إىل الكتـــاب والـــسنةباعتبارنـــا أننـــا نـــدعو النـــ
الوصية اجلائرة هل هو كافر أم مرشك? اآلن أنا أوجه هذا السؤال وما أريد 
ًأن أســـمع صـــوتا, لكـــن أرى يـــدا رفعـــت, مـــن كـــان عنـــده اجلـــواب عـــن هـــذا  ً
الـسؤال يرفـع يـده, هـذا الـذي أوىص هبـذه الوصـية اجلـائرة هـل هـو كــافر أم 

  .مرشك? تفضل
  .افر ك:مداخلة
  . كافر, تفضل:الشيخ
  . ال كافر وال مرشك:مداخلة
  . تفضل:الشيخ
 لــيس بكــافر وال مــرشك; ألن اهللا عــز وجــل ال يغفــر الــرشك, واهللا :مداخلــة

  .عز وجل غفر له
ً هـاه, مــع األسـف مـا ســمعنا جوابـا صـحيحا, الــذي أنكـر قــدرة اهللا :الـشيخ ً

 ألن هـذا هـو الـذي ًعز وجل عىل إعادته برشا كام كـان هـذا كـافر بـال شـك;



7ÑÙnÜa@Âiaíš@lbnØ@@ 
 ٦١٨ 

ïžzŽí@žåflß@flÞbÓ@ŽéÔÜfl@flïčflãflë@bÜflrflß@bfläÛ@fllflŠfl™flë@@@@@@@@@@@@@﴿: ذكرناكم بخامتة سـورة يـس
@@ćáîčßfl‰@flïčçflë@flâbÄčÈÛa﴾)هو جعل نفسه رميام سلفا, يعني)٧٨:يس ,ً ما صرب حتى : ً

ًيـــدفن ويـــصري جـــسمه رمـــيام ترابـــا, وإنـــام عجـــل عـــىل نفـــسه بتلـــك الوصـــية  ً
  .ًسه رمادا, ال شك أن هذا كفراجلائرة فجعل نف

لكن كنت أمتنى أن أسمع اجلواب الصحيح, ومن أجل هذا أنـا وقفـت 
هـــذا الرجـــل كفـــر وهـــذا : هـــذه الوقفـــة معكـــم مـــن بـــاب التـــذكري أو التعلـــيم
ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæg@﴿: إن آية: الرجل أرشك, ولوال أنه أرشك ما جاز يل أن أقول

@@čéči@ÚflŠž’Ží@žæc﴾ ) إن هـذه اآليـة خمصـصة بمثـل هـذه احلادثـة, : , قلنـا)٤٨:ءالنـسا
ÚflŠž’Ží@žæc@ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæg@@﴿: أن بعــض الــرشك يغفــر, هــذا معنــى اآليــة: أي
čéči﴾)ليست اآلية عىل عمومها وشموهلا, فبعض الرشك يغفر, وأنا )٤٨:النساء 

ًاآلن ذكـــرت لكـــم نوعـــا, أذكـــر لكـــم نوعـــا آخـــر, وهـــذا ســـتعرفونه,  ألنكـــم ً
: تــسمعون بــأن أهــل الفــرتة غــري معــذبني, ألــيس كــذلك? طيــب, هــل تقولــون

أهنــم كــانوا غــري مــرشكني? كــانوا مــرشكني, لكــنهم ال يعــذبون, ملــاذا? ألن 
مل تـبلغهم دعـوة الرسـول, وأنـا أتكلـم بـصورة : حجة اهللا مل تقم عليهم, أي

: عدة عامـةعامة عن أهل الفرتة ال أعني الذين بعث إليهم الرسول لكن بقا
أهــــل الفــــرتة الــــذين مل تــــبلغهم دعــــوة الرســــول ولــــو كــــانوا مــــرشكني فهــــم ال 

  .يعذبون عىل رشكهم, ملاذا? ألن احلجة مل تصلهم
أن الــــرشك : هــــذه القــــصة هــــذا الرجــــل بالنــــسبة للفكــــرة القائمــــة يف فهنــــا

كل من أرشك فقد كفر, : أخص من الكفر, والكفر أعم من الرشك, بمعنى
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ًأذهــان النــاس إال قلــيال  يف أرشك, هــذا هــو الفقــه القــائمولــيس كــل مــن كفــر 
  .منهم

ًرجل يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا, : أوضح ذلك بمثال
إىل آخـــره, لكنـــه أنكـــر آيـــة مـــن القـــرآن, هـــذا كفـــر أم مل .. ويـــصيل ويـــصوم

  يكفر?
  . كفر:مداخلة
   كفر, هل أرشك?:الشيخ
  . ما أرشك:مداخلة
ك, ال الصواب أرشك, كل كـافر مـرشك وكـل مـرشك كـافر,  ما أرش:الشيخ

ًال فـــرق بـــني اللفظـــني إطالقـــا, هـــذه احلقيقـــة التـــي جـــرين إىل بياهنـــا حـــديث 
وصيته, إنه أرشك, كل من كفر فقد أرشك, ومن أرشك فقد  يف ذلك اجلائر

لـو تـذكرنا حمـاورة املـؤمن : ذلـك, والـدليل عـىل ذلـك يف كفـر, ال إشـكال
čÛ@bfläÜflÈflu@åžîÜŽufl‰@bÜflrflß@žáŽèÛ@žlŠž™aflë@@åžîflnŞäflu@bflàčçč†flyd@@@@@﴿:  الكهـفسـورة يف والكـافر

@@@@@@bĆÇž‰fl‹@bflàŽèfläžîfli@bfläÜflÈfluflë@Ýž‚fläči@bflàŽçbfläÐÐflyflë@đlbfläžÇc@žåčß ,@@@@@@@@@žáÛflë@bflèÜ×c@žoflme@åžîflnŞäflvÛa@bflnÜč×
@@@@@ĆŠflèflã@bflàŽèÛýč@bflãžŠŞvÏflë@bĆ÷žîfl‘@Žéžäčß@žáčÜÄflma ,@@@@@@@@@bflãc@ŽêŽ‰ëbflzŽí@flìŽçflë@čéčjčybfl–čÛ@flÞbÔÏ@ćŠflàflq@ŽéÛ@flæb×flë

@@@@aĆŠÐflã@şŒflÇcflë@bÛbflß@Ùžäčß@ŽŠflr×c ,@@@@čéčÐfläčÛ@ćáčÛbÃ@flìŽçflë@ŽéflnŞäflu@flÝflfl…flë﴾) انتبهـوا )٣٥- ٣٢:الكهـف 
čjflm@žæc@şåÃc@bflß@flÞbÓ@čéčÐfläčÛ@ćáčÛbÃ@flìŽçflë@ŽéflnŞäflu@flÝflfl…flë@@@@aĆ†flic@čêč̂@@@@@@@@@﴿: اآلن flç@fl†î ,@@@@şåÃc@bflßflë

òflàčöbÓ@òflÇbŞÛa﴾)بمفهومكم السابق هذا كفر أم أرشك?)٣٦، ٣٥:الكهف   
  . أرشك:مداخلة
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  . كفر:الشيخ

  . أرشك:مداخلة
  . كفر:مداخلة
 مفهـــومكم الـــسابق مفهـــومكم اخلطـــأ هـــذا كفـــر ومـــا أرشك, أنكـــر :الـــشيخ

fl†îčjflm@žæc@şåÃc@bflß@aĆ†flic@čêč̂@@@@@﴿البعـث والنـشور,  flç ,@@Žpž…č…Ž‰@žåč÷Ûflë@òflàčöbÓ@òflÇbŞÛa@şåÃc@bflßflë
@@Û@ïğifl‰@óÛg@@@bĆjÜÔäŽß@bflèžäčß@aĆŠžîfl@Şæfl†čud ,@@@@@êŽ‰ëbflzŽí@flìŽçflë@ŽéŽjčybfl•@ŽéÛ@flÞbÓ@@L@@@@@@@ŞÝÓc@bflãc@æflŠŽm@žæg

@@aĆ†Ûflëflë@bÛbflß@Ùžäčß,@@@@@@žåčß@aĆŠžîfl@åflîčmžûŽí@žæc@ïğifl‰@óflflÈÏ@@@flåčß@bĆãbfljžŽy@bflèžîÜflÇ@flÝčžŠŽíflë@ÙčnŞäflu@@
@@@bÔÛfl‹@aĆ†îčÈfl•@fl|čjž–ŽnÏ@čõbflàŞÛa ,@@@@@@@@bĆjÜ@ŽéÛ@flÉîčİflnžflm@žåÜÏ@aĆ‰žìË@bflçŽúbflß@fl|čjž–Ží@žëc ,@@Áîčycflë

@@@@@@@@@@@ŽŠŽÇ@óÜflÇ@òflíëbfl@flïčçflë@bflèîčÏ@flÕÐãc@bflß@óÜflÇ@čéžîÐ×@ŽkÜÔŽí@fl|fljž•dÏ@čêŠflàflrči@@@@@@bflí@ŽÞìÔflíflë@bflèč‘ë
@@@@aĆ†flyc@ïğiflŠči@ÚŠž‘c@žáÛ@ïčäflnžîÛ﴾)هـو ملـا أنكـر البعـث والنـشور : ً, إذا)٤٢- ٣٥:الكهف

 يف الــسنة فهــو يف الكتــاب أو يف أرشك مــع اهللا, فكــل مــن كفــر بــيشء جــاء
حالة كفره مرشك, هذا هو من ناحية النص القرآين, فام هو الوجه الفكري 

  والعقيل?
åflß@fložícflŠÏc@@@@Žêaflìflç@ŽéflèÛg@fl̂@﴿: ال تعاىلق: اجلواب fl‚Şma@﴾) فـإذا كـل )٢٣:اجلاثيـة ,ً

ًمن كفـر بكفريـة مـا يكـون مـرشكا مـع اهللا; ألنـه جعـل عقـل نفـسه رشيكـا مـع  ً
ربــه تبــارك وتعــاىل; ولــذلك ال تفرقــوا بــني الكفــر والــرشك, إذا عــرفتم هــذه 

بعض مـن يـسمع حـديث البـال لـ يف ًاحلقيقة فيزول إشكال قـد يعـرج أحيانـا
مــــن تــــرك «, »مــــن تــــرك الــــصالة فقــــد كفــــر«: الرســــول عليــــه الــــسالم بروايتــــه

  , كيف هذا?»الصالة فقد أرشك
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, ال, )أرشك: (الــــــذي يفــــــرق بــــــني الكفــــــر والــــــرشك يــــــشكل عليــــــه لفظــــــة
مــن حلــف بغــري اهللا فقــد «: كفــر, كــذلك احلــديث اآلخــر: الــصواب أن يقــال

 كفر أرشك, أرشك كفر, ال فرق بـني ,»من حلف بغري اهللا فقد أرشك«, »كفر
 يف اللفظني من حيـث االصـطالح الـرشعي, مـن حيـث االصـطالح اللغـوي

فرق بال شك, لكن الرشع فتح بصائرنا وأفكارنا وأفهمنا ملاذا كل من كفر 
َّباهللا عز وجل أي نوع من الكفر يكـون مـرشكا; ألنـه رشك عقلـه مـع ربـه عـز  ً

  . قرار ومن حكموجل فجعله رشيك فيام يصدر منه من
  , ملاذا?»غفر اهللا له«: إذا عرفنا هذا نعود إىل وصية ذلك الرجل

 يف هنا كـان بيـت القـصيد مـن االسـتدالل باحلـديث; ألن الكفـر مل يعقـد
قلبه, إنام عرض له لشبهة طرأت له من هول تصوره لعذاب ربه له فيام إذا 

 بتلـــك متكـــن منـــه, فليـــتخلص مـــن هـــذا العـــذاب الـــذي هـــو يـــستحقه أوىص
ًالوصية اجلائرة, فإذا أصابت مـسلام يـشهد أن ال إلـه إال اهللا حممـدا رسـول  ً
ًاهللا يؤمن بكتاب اهللا وبحديث رسول اهللا فتأول نصا من كتـاب اهللا, إن كـان 

ِّتأوله وهو يعلم أنه مبطل فهو كافر, أما إن كان شبه له فال مؤاخذة عليه ُ.  
  .وهذا هو هناية اجلواب عن ذلك السؤال

  )٠٠ :٠٠: ٥٥/ ٧٢٤("هلدى والنورا"
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z١٧٠x  
وهو أن هناك من هو سليط اللسان عىل العلامء : سؤال آخر وهو األخري! يا شيخ: سؤال

ًبحيـــث ال يراعـــي كبـــريا وال صـــغريا, مـــثال أرضب عـــىل ذلـــك مثـــاال ً ً كـــل مـــن هـــو وصـــف : ً
ال, فنريد نصيحة كتبه بأقبح األقو يف أن معتقده أشعري فتجده يتعرض له: باألشعرية أو قيل

ًهلذا الرجل, خصوصا كثريا من الناس اغرتوا به أو يقولون أن فيه سامت الصاحلني, فنريد : ً
 .توجه له نصيحة! أن تنصحه يا شيخ

ً نعم, جزاك اهللا خـريا, أنـا أعتقـد أن العـدل أن يـذكر كـل مـسلم بـام :الشيخ
; ألن مــن رش: فيــه مــن خــري وصــواب, وأن يــذكر بــام فيــه مــن خطــأ وال أقــول

الـسؤال  يف الرش أخص من اخلطأ, أنا أعتقـد أن هـذا الـشخص املـشار إليـه
ًليس فقيها, قد يكون صاحلا ولكن الصالح يشء والفقه يشء آخر ً.  

َولعلــه حيــسن يب أن أذكر بعاقبــة الــصالح الــذي مل يقــرتن معــه العلــم أن  ــ ِّ َ ُ
 عليــه يكــون عاقبــة هــذا الــصالح أن حيكــم عــىل نفــسه باإلعــدام, كــام حــدثنا

احلــديث الــصحيح املتفــق عليــه بــني البخــاري ومــسلم  يف الــصالة والــسالم
كان «: صقال رسول اهللا : من حديث أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال

ًفيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعني نفسا, وأراد أن يتوب فسأل عن أعلم 
 اهللا ٍعبد صالح منزو عن الناس لعبادة: أي »أهل األرض? فدل عىل راهب

ب ــــعــــىل طــــريقتهم يومئــــذ مــــن الرته ُّ أنــــا قتلــــت تــــسعة : فجــــاء إليــــه وقــــال«: ٍ
ًقتلت تسعة وتسعني نفسا وتسأل هل : ًوتسعني نفسا فهل يل من توبة? قال
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 ويبــــدوا مــــن »لـــك مــــن توبـــة? ال توبــــة لـــك, فقتلــــه وأكمــــل بـــه العــــدد املائـــة
ًتضاعيف القصة وسياقها أن رجـال فعـال كـان خملـصا ً كـن يريـد توبتـه, ل يف ً
فلـم يـزل يـسأل حتـى «: ًعاملا يدله عىل املنهج الذي ينبغي عليـه أن ينهجـه

إين قتلــت مائــة نفــس بغــري حــق, فهــل يل : دل عــىل عــامل فجــاء إليــه وقــال لــه
 هـذا − ولكنك بأرض سـوء ! ومن حيول بينك وبني التوبة?: من توبة? قال

 فخــرج »لهــا فــاخرج منهــا إىل األرض الفالنيــة الــصالح أه− جــواب العــامل 
الطريق فتنازعته مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب  يف يميش وجاءه األجل

: كــل يـــدعي أنــه مـــن حقــه, فأرســـل اهللا إلــيهم ملـــك حيكــم بيـــنهم فقــال هلـــم
قيسوا ما بينه وبني كل من القريتني التي خرج منها والتـي قـصد إليهـا, فـإىل 

 إىل القريــة التــي أهيــام كــان أقــرب فــأحلقوه بأهلهــا, فقاســوا فوجــدوه أقــرب
  .خرج إليها فتولت مالئكة الرمحة إخراج روحه

ًأظن أن هذا الرجل إذا كان صاحلا كام نرجـو فهـو لـيس فقيهـا, : الشاهد ً
ً, وهـذه أظـن أهنـا فائـدة مهمـة جـدا, − ًوهـذا لـيس هـو فريـدا− )١(هو ال يتصور

الفــروع وهــذا اصــطالح يفرقــون بــني  يف كثـري مــن النــاس يفرقــون بــني اخلطــأ
الفـروع مغتفـر  يف اخلطـأ: األصول, فيقولـون يف الفروع واخلطأ يف خلطأا

  .األصول فغري مغتفر, هذا خطأ يف إذا صدر من اجتهاد, أما اخلطأ
تقـــسيم الـــرشيعة إىل : ال دليـــل عـــىل هـــذا التقـــسيم, أعنـــي: ًوالـــسبب أوال

  .أصول وفروع, وترتيب هذا احلكم عىل هذا التقسيم هذا ال أصل له

                                                 
  .قطع الشيخ الكالم لينبه عىل فائدة مهمة )١(
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ألدلة أو بعضها عىل األقـل تؤكـد أن اإلنـسان لـو أخطـأ حتـى فـيام ا: ًثانيا
حــديثان اثنــان : ًيتعلــق بالعقيــدة فهــو معــذور أيــضا, وأكــرب دليــل عــىل ذلــك

حــديث ذاك الرجــل الــذي : ًيمكــن اآلن أن أرسدمهــا رسدا, احلــديث األول
: أي أب كنــت لكــم? قــالوا«: مجــع أوالده حيــنام حــرضه املــوت فقــال هلــم

ًفـــإين مـــذنب مـــع ريب ولـــئن قـــدر اهللا عـــيل ليعـــذبني عـــذابا : لخـــري أب, قـــا
 يف ًشديدا, فإذا أنا مت فخذوين وحرقوين بالنار, ثـم خـذوا نـصفي فـذروه

 فلــام مــات نفــذوا فيــه هــذه الوصــية التــي »البحــر يف الــريح والنــصف الثــاين
فقـال اهللا عـز وجـل «: اجلور والبعد عن الرشع أبعد منهـا يف ربام ال يتصور

مــا محلــك ! أي عبــدي: ًكــوين فالنــا فكــان, فقــال اهللا عــز وجــل لــه: هلذراتــ
  .»اذهب فقد غفرت لك: ريب خشيتك, قال: عىل ما فعلت? قال

ُفهـــذا كفـــر ال شـــك أنـــه كفـــر, ألنـــه أوىص هبـــذه الوصـــية اجلـــائرة بزعمـــه ُ :
flÞbÓ@ŽéÔÜfl@flïčflãflë@bÜflrflß@bfläÛ@fllflŠfl™flë@@žåflß@@@@@@@@@﴿: ليضل عن ربه, يذكرنا بقوله تعاىل

@@@ćáîčßfl‰@flïčçflë@flâbÄčÈÛa@ïžzŽí﴾)فهذا الرجـل يـضمن هـذه الوصـية أن اهللا عـز )٧٨:يس 
ًوجل غري قادر عىل أن يعيده كام كان برشا سويا, لكن اهللا أحيـاه وقـال لـه ً :

الصدور عرف من  يف ًكن فالنا وخاطبه, لكن اهللا عز وجل وهو العليم بام
ًان جاحـدا للبعـث وللنـشور وإنـام كـان هذا اإلنسان أنه ما فعل فعلته ألنـه كـ

اخلــوف مــن العــذاب املــدخر لــه واملعــرتف هــو بــه وأنــه مــستحق لــه أعمــى 
  .بصريته فأوىص هبذه الوصية اجلائرة

ًأمــا احلــديث الثــاين فهــو قولــه عليــه الــسالم, وهــذا أيــضا مهــم جــدا ولــه  ً
ه ًعالقة بمسألة أهل الفرتة, وهذه هلا طبعا جمالس عديدة سبقت وهـو قولـ
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هذه األمـة مـن هيـودي أو نـرصاين يـسمع يب  يف ما من رجل«: عليه السالم
هؤالء الذين مل يـسمعوا بالرسـول عليـه : ً إذا »ثم ال يؤمن يب إال دخل النار

ـــــسالم ومـــــاتوا كفـــــارا مـــــاتوا مـــــرشكني ال يعـــــذبون عـــــىل رشكهـــــم وعـــــىل  ًال
 »ع يبيـسم«: قولـه عليـه الـسالم يف ًضالهلم, بل أقول أكثر مـن ذلـك تفقهـا

كالربيطـــــــان : بحقيقتــــــي; ألننــــــا إن تــــــصورنا أن بعــــــض األوروبيــــــني: يعنــــــي
واألملان وأمثاهلم ممن تأثروا بدعوة القاديانيني وآمنوا بأن هناك أنبياء بعد 

 يف ًقاديـان, وهـو الـذي كـان معروفـا يف , وأن أحـدهم بعـثصرسول اهللا 
أمحـد : فجعلهبمريزا غالم أمحد القادياين, ثم حرف اسمه : نشأته األوىل

هــؤالء األملــان والربيطــان الــذين ضــللوا : نفــسه معروفــة, الــشاهد يف لغايــة
باســــم دعــــوة اإلســــالم أن اإلســــالم يقــــرر جمــــيء أنبيــــاء بعــــد الرســــول عليــــه 

مــريزا غــالم أمحــد القــدياين, وأن اإلســالم ينكــر : الــسالم وأن هــذا أحــدهم
لسنة إىل آخـره, الكتاب وا يف ًخلقا اسمه اجلن وله املواصفات املعروفة

ًهـــؤالء بـــال شـــك أهنـــم ضـــلوا, لكـــنهم هـــل ســـمعوا بـــه عليـــه الـــسالم حقـــا? 
  :هذا احلديث يعطينا: ًال, إذا: اجلواب
ًمــــن مل تــــبلغهم الــــدعوة مطلقــــا فهــــم ليــــسوا معــــذبني, هلــــم معاملــــة : ًأوال
  .عرصات يوم القيامة يف معروفة
ًمنوا هبــا أيــضا ال إذا بلغــتهم دعــوة اإلســالم حمرفــة مغــرية مبدلــة فــآ: ًثانيــا

ًيؤاخــــذون عليهــــا, إذا التفريــــق بــــني األصــــول والفــــروع هــــذا انحــــراف عــــن 
أن هــذا األخ الــصالح إن شــاء اهللا جيــب : الكتــاب وعــن الــسنة, لــذلك أقــول

فتــــواه اجلــــائرة; ألن كــــون الرجــــل العــــامل  يف أن يــــصلح علمــــه عــــىل األقــــل
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فات ونحـو ذلـك كاألسـامء والـص: قضية ما من العقائد يف ًالفاضل منحرفا
ممــا وقــع فيــه بعــض األشــاعرة وبعــض املاتريديــة, فــيمكن أن يكــون ذلــك 
باجتهــاد مــنهم ولــيس بــسوء قــصد مــنهم, فــال جيــوز إطــالق هــذا القــول إال 

مــن علــم احلــق ثــم انحــرف عنــه فهــو كــذا وكــذا, ثــم ال يفــرق بــني مــن : ًمقيــدا
 مــــن مــــسألة األســــامء والــــصفات أو مــــا يتعلــــق بالعقيــــدة وبــــني يف انحــــرف
أن خروج الدم ال : ًمن عرف أن احلق مثال: ًحكم رشعي, مثال يف انحرف

ًينقض الوضوء, وهو يظل يرص مكابرا لألدلة, وعـىل ذلـك فقـس ومـا أكثـر 
 يف املسائل الفرعية التي اختلف فيها العلامء والتي بعضها قد يكون أثرها

 يف فقــطًاملجتمــع إفــسادا أكثــر بكثــري مــن بعــض املــسائل التــي هــي تتعلــق 
  .العقيدة
.. من أنكر كبعض األحزاب القائمة اليوم عىل األرض اإلسالمية! ترى

هـــذا رضره أكثـــر أم ذلـــك الـــرأي الفقهـــي الـــذي ! أنكـــر عـــذاب القـــرب, تـــرى
إن الفتــاة املـسلمة إذا بلغــت سـن الرشــد فيجـوز هلــا أن تـزوج نفــسها : يقـول

 يف ًإفــــــساداًبنفــــــسها دون إذن وليهــــــا خالفــــــا للحــــــديث? أي الــــــرأيني أشــــــد 
املجتمـــع? آألول الـــذي أنكـــر عـــذاب القـــرب أم هـــذا الـــذي أنكـــر رشط إذن 
: ًالــويل? ال شــك أن هــذا أكثــر فــسادا, لكــن هــذا اســمه فــروع وذاك أصــول

﴿@@@@@@æbİÜŽ@žåčß@bflèči@ŽéÜÛa@flÞflŒãc@bflß@žá×Žúbflieflë@žáŽnžãc@bflçìŽàŽnžîŞàfl@ćõbflàžc@bÛg@flïčç@žæg﴾)٢٣:النجم( 
  . ا القدر كفاية, واحلمد هللا رب العاملنيوهبذ

  )٠٠ :٣٢: ٢٣ /٦٣٥("اهلدى والنور" 
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א 
  ٢..........................................................................................آتاب ضوابط التكفير

  ٣....................................................................................باب الشرك هو الكفر] ١[

  ٤........................................................................................باب آل آفر شرك] ٢[

  ٩.....................................................................باب هل بين الكفر والشرك فرق؟] ٣[

  ١١..........................................................باب آلمة حول الفرق بين الكفر والشرك] ٤[

الخطأ مغفور في الفروع دون األصول، والتعرض لمسألة التفريق :  باب بيان خطأ مقولة]٥[
  ١٥...........................................................................................بين الكفر والشرك

  ٢٥.......................................................باب  هل آان الناس على اإليمان أم الكفر؟] ٦[

  ٢٦................................................................. باب هل يفسر الكفر بالجحود فقط؟]٧[

  ٢٧............................................. باب ال ُيَكفَّـر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله]٨[

  ٢٩..................................................................................................منه باب [٩]

  ٣٠............................................................................................... باب منه]١٠[

  ٣٢.......................................................................................باب حد الكبيرة] ١١[

باب ال ُيشهد ألحد من أهل القبلة بجنة وال بنار إال من ُشهد له، وحكم قول بعضهم عن ] ١٢[
  ٣٣.........................................................................وما شابهه» المغفور له«:الميت

  ٣٤............................................................ هل يدخل الكافر آفرًا اعتقادّيًا الجنة؟]١٣[

  ٣٥..................................................... باب الكافر هل يجازى على عمله الصالح؟]١٤[

  ٣٨............................................................................................... باب منه]١٥[

  ٤٣............................................................................................... باب منه]١٦[

  ٤٤............................................................................................... باب منه]١٧[

  ٤٦.................»ومن أساء في اإلسالم أخذ باألول واآلخر«: ص باب معنى قول النبي [١٨]

  ٤٩............................................... باب تعريف اإلسالم، وبيان ما ُيخرُج المرء منه]١٩[

  ٥١............................................................. يخرج المسلم من إسالمه؟ باب متى]٢٠[
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  ٥٥....................................................... باب ذآر الحد الفاصل بين اإلسالم والكفر]٢١[

  ٦٣.......................................................... باب هل وضع العلماء شروًطا للتكفير؟]٢٢[

  ٦٥.......................................................................... باب من لم يوف بالميثاق]٢٣[

  ٦٦....................................... باب ال ينجِّي العمل الصالح مع الكفر ولو في الجاهلية]٢٤[

  ٦٧............ باب ِلَمن يكون الحكم على المعين بالتكفير؟ وما هي شروط ذلك وضوابطه؟]٢٥[

  ٦٩......................................... آفرباب أهمية التفريق بين الحكم على عمٍل ما بأنه ]٢٦[

  ٨٢.................................................................. باب الفرق بين لفظة آافر وآفر]٢٧[

  ٨٣.............................................................................. باب حول فتنة التكفير]٢٨[

  ١٠٢............................................................................ باب حكم تكفير المعين]٢٩[

  ١٠٣....................................................بغير علم باب خطورة الخوض في التكفير ]٣٠[

  ١٠٥................................................................... باب بيان خطأ التكفير بالجملة]٣١[

  ١٠٧................................................... باب آلمة حول خطورة التوسع في التكفير]٣٢[

  ١١٢................................................... باب خطورة الخوض في التكفير بدون علم]٣٣[

  ١١٦......................................................................باب الرد على غالة التكفير] ٣٤[

  ١١٧...................................................................... باب من ضالل فرق التكفير]٣٥[

  ١١٩.......................................................... باب في الرد على الخوارج المكفرين]٣٦[

  ١٢٤...................................................."آفر دون آفر"  باب قاعدة التفريق بين ]٣٧[

  ١٢٦...................................................................... باب هل يلزم إيقاع الوعيد؟]٣٨[

  ١٣٣............................................... باب قبول توبة الكافروإزلة إشكاالت حول ذلك]٣٩[

  ١٣٥............................................................................................. باب منه]٤٠[

، وهل يكفر المقر والمستحل وبيان الفرق بين الكفر  باب الفرق بين اإلقرار واالستحالل]٤١[
  ١٣٧........................................................................................العلمي واالعتقادي

  ١٥١................................................................ باب تعريف اإللحاد وبيان ُحْكِمِه]٤٢[

  ١٥٢........................................................... باب  تعريف دار الكفر ودار اإلسالم]٤٣[

  ١٥٦..................................................»جاهلية القرن العشرين« مصطلح  باب في]٤٤[

  ١٦٠.......................................................... باب قد تطلق الجاهلية ويراد النسبية]٤٥[
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أمرت أن أقاتل «: وقول النبي ص» ال إآراه في الدين«: باب آيف الجمع بين قوله تعالى  ]٤٦[

  ١٦١....................................................................................................»...الناس

  ١٦٢............................................................ باب تعريف المنافق وعالمات نفاقه]٤٧[

باب هل يحكم على أعيان الناس الذين ال يشهدون صالة الفجر أو العصر في جماعة  ]٤٨[
  ١٦٣.....................................................................................................بالنفاق؟

  ١٦٥............................................................... باب الغناء ينبت النفاق في القلب[٤٩]

  ١٦٨............................................... باب هل صلى النبي ص على رأس المنافقين؟]٥٠[

  ١٦٩............................باب حديُث الشفاعة وأنَّها تشمُل تارآي الصالِة مَن المسلمين] ٥١[

  ٢٠٠............................................................................................. باب منه]٥٢[

  ٢٠٤............................................................................................. باب منه]٥٣[

  ٢٠٥............................................................................................. باب منه]٥٤[

  ٢٠٩............................................................................................. باب منه]٥٥[

  ٢١١............................................................................................. باب منه]٥٦[

  ٢١٤.............................................................................................. باب منه[٥٧]

  ٢١٥.............................................................................................باب منه ]٥٨[

  ٢١٨....................................................باب حكم من ترك الصالة عناًدا واستكباًرا ]٥٩[

  ٢١٩..............................................................باب نقاش حول حكم تارك الصالة ]٦٠[

  ٢٣٢......................باب تحقيق أقوال بعض الصحابة ومن بعدهم في حكم ترك الصالة ]٦١[

  ٢٣٤........................................باب توجيه آالم عبد اهللا بن شقيق في تارك الصالة ]٦٢[

باب هل يحكم على من ال يصلي بالكفر وبالتالي مقاطعته؟، وبيان متى تكون المقاطعة  ]٦٣[
  ٢٣٥..............................................................................................وسيلة تأديبية

  ٢٤١........................................................باب خطورة القول بتكفير تارك الصالة ]٦٤[

  ٢٤٤.................................................باب مناقشة بعض أدلة مكفري تارك الصالة [٦٥]

» ..بين المرء وبين الكفر«:باب الرد على من استدل بتعريف آلمة الكفر في قوله ص ]٦٦[
  ٢٥٢...............................................................................على أن المراد الكفر الكبر

  ٢٥٦...........د شبهة حول االستدالل بحديث الشفاعة على عدم تكفير تارك الصالةباب ر ]٦٧[

  ٢٦٧...................................................باب بيان ضعف أحد أدلة آفر تارك الصالة ]٦٨[
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 ٦٣٠ 
باب خطورة ما وقع فيه الحكام والمحكومين من استباحة المعاصي وأثر ذلك في مصاب  ]٦٩[

  ٢٦٨....................................................................................................لمينالمس

  ٢٦٩..........................................................باب هل الحكم بغير ما أنزل اهللا آفر؟ ]٧٠[

باب سبب نزول ومن لم يحكم بما أنزل اهللا وأن الكفر العملي غير االعتقادي وأمثلة ذلك ]٧١[
...............................................................................................................٢٧٣  

  ٢٨١.....................................﴾...َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َأنَزَل الّلُه﴿ باب في تفسير آيات ]٧٢[

  ٢٨٣...............................................................................................باب منه]٧٣[

  ٢٨٥..............................................................................................باب منه]٧٤[

  ٢٨٩........................﴾..َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأنَزَل اللَُّه﴿: باب رد فهم مغلوط لقوله تعالى]٧٥[

آفر دون آفر، بأنه أراد بذلك تغيير نظام الحكم ال : باب الرد على من تأول قول ابن عباس]٧٦[
  ٢٩٦.............................................................................................استبدال الشرع

  ٢٩٨.........................................باب الرد على من أدعى أن تبديل الشرع آفٌر مطلقًا]٧٧[

!  باب هل استبدال الشرع آفر؟ وبيان أقسام الكفر،ونقاش بين الشيخ محمد إبراهيم شقرة]٧٨[
  ٣٠٩....................................................!!وبعض المخالفين حول حكم تارك جنس العمل

  ٣٤٨.................................................................باب ما المقصود بالكفر البواح؟]٧٩[

  ٣٥١............................................................................باب معنى الكفر البواح]٨٠[

  ٣٥٤.......................باب هل تطبيق أنظمة الكفر السياسية واالقتصادية يعد آفرًا بواحًا]٨١[

  ٣٥٦.................................باب الفرق بين التولي والوالية وهل يكفر من وقع فيهما؟]٨٢[

  ٣٥٧...............................تحكم بالقوانين الوضعيةباب حكم التحاآم إلى المحاآم التي ]٨٣[

باب لماذا لم يحُكم النجاشي بعد إسالمه باإلسالم؟ والربط بين ذلك وبين من لم يحكم بما ]٨٤[
  ٣٥٩.................................................................................أنزل اهللا من حكام زماننا

  ٣٦٢..................................................باب حكم جحد شيء من القران أو الشك فيه]٨٥[

  ٣٦٤.............................باب بيان آفر من يدعي أن القرآن الذي بين أيدينا ليس آامًال]٨٦[

  ٣٦٧..............................................باب حكم من يطعن في آيات اهللا وسنة نبيه ص]٨٧[

ِه  َوَرُسوِلِه ُآنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن﴾ اعتقادي أم ﴿ُقْل َأِباللَِّه َوآَياِت:باب هل الكفر في قوله تعالى ]٨٨[
  ٣٧٦.......................................................................................................عملي؟

  ٣٧٧.....................................................باب حكم االستهزاء بكالم اهللا ورسولهص]٨٩[

  ٣٧٨...........................................................................باب حكم منكري السنة؟]٩٠[
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  ٣٨١......................................................................باب هل من رد السنة يكفر؟]٩١[

  ٣٨٣........................................................باب هل يكفر من ينكر الحديث المتواتر]٩٢[

  ٣٨٥............باب الضابط في تكفير المستهزئ بالسنة، وهل إنكار خبر اآلحاد يعد آفرًا؟]٩٣[

  ٣٩٣..............................................................باب هل يكفر من ينكر خبر اآلحاد؟]٩٤[

وخلف من يتلبس ببعض ، باب حكم الصالة خلف من ينكر بعض األحاديث الصحيحة ]٩٥[
  ٣٩٦...................................................................................................الشرآيات

  ٤٠٢....................................................باب هل يكفر من يرد األحاديث الصحيحة؟]٩٦[

  ٤٠٤.............................................................باب هل يكفر من ينكر حديًثا بعقله؟]٩٧[

  ٤٠٦.........................................هذا الحديث ال يدخل عقلي؟: باب هل يكفر من يقول]٩٨[

  ٤٠٨................................................باب هل آل من وقع في البدعة المكفرة آافر؟]٩٩[

  ٤٠٩.............................باب هل يجوز تكفير الفرق الضالة بعد إقامة الحجة عليهم؟]١٠٠[

  ٤١٢......................................................باب متى يكفر أتباع الفرق اإلسالمية؟] ١٠١[

  ٤١٣باب ضابط آفر المتأول والتنبيه على أن ليس آل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه]١٠٢[

  ٤١٨.........................................................................باب متى يكفر المؤولة؟]١٠٣[

باب هل ُيكفر من ينفي رؤية اهللا تعالى يوم القيامة؟ وهل يكفر القائل بأن آالم اهللا ]١٠٤[
  ٤١٩...................................................................................................؟..مخلوق

  ٤٢٠...............................................باب هل استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين؟]١٠٥[

  ٤٢٢...............................................................ين بوحدة الوجودباب آفر القائل]١٠٦[

  ٤٣٠........................................................................باب  هل يكفر المعتزلة؟]١٠٧[

  ٤٣٨...............................................................باب لماذا آفر السلُف الجهمية؟]١٠٨[

  ٤٣٩...................................................باب هل ُيَكفَّر الجهمية أم يعذروا بجهلهم؟]١٠٩[

  ٤٤٥....................................................................باب هل ُيكفر الشيعة بعامة؟]١١٠[

  ٤٥٤............................................................................................باب منه]١١١[

  ٤٦٨..............................................باب من َآفََّر معاوية رضي اهللا عنه هل يكفر؟]١١٢[

  ٤٦٩...................................................................باب آفر من أنكر عالم الجن]١١٣[

  ٤٧٠............................................................باب حكم سب اهللا ورسوله والدين]١١٤[

  ٤٧٥...........................................................................................باب منه] ١١٥[
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  ٤٧٨............................................................................................باب منه]١١٦[

  ٤٨٢...........................................باب منه وآلمة حول خطورة التوسع في التكفير]١١٧[

  ٤٨٧...............................................باب حكم من سب اهللا ورسوله مع أنه يصلي]١١٨[

  ٤٨٨...................................................باب حكم سب الدين، وبيان موانع التكفير]١١٩[

  ٥٠١............................................................................................باب منه]١٢٠[

  ٥٠٢............................................................................................باب منه]١٢١[

  ٥٠٣............................................................................................ منهباب]١٢٢[

  ٥٠٤...............................باب متى يكفر من أنكر شيًئا معلوًما من الدين بالضرورة؟]١٢٣[

  ٥٠٥.............................................................باب حكم االستخفاف بفرائض اهللا]١٢٤[

  ٥٠٦...........................................................................باب حكم ترك األعمال]١٢٥[

  ٥١١.....................................................باب هل َتْرُك الفرائض مخرج من الملة؟]١٢٦[

  ٥١٢............................................................................باب حكم تارك الزآاة]١٢٧[

  ٥١٣............................................................................................باب منه]١٢٨[

  ٥١٦..........................................باب الشك في قدرة اهللا؛ من أي أنواع الكفر هو؟]١٢٩[

إن اهللا ال «: واهللا عز وجل يقول... باب آيف غفر اهللا للرجل الذي أمر بنيه بأن يحرقوه]١٣٠[
  ٥١٧........................................................................................»يغفر أن يشرك به

  ٥٢٤......................»مدمن الخمر إن مات لقي اهللا آعابد وثن«: صباب معنى قوله ]١٣١[

  ٥٢٥...........................................................هل االستعانة بالمشرآين ردة؟باب ]١٣٢[

  ٥٣٢.......................................................باب التألي على اهللا يحبط العمل آالكفر]١٣٣[

  ٥٣٣........................................................باب هل سوء الخلق ال ُيغَفر آالشرك؟]١٣٤[

وهل هو على التأبيد؟»  ...ال يدخلن الجنة  «:باب معنى قوله ص في الكاسيات العاريات]١٣٥[
...............................................................................................................٥٣٤  

  ٥٣٥.................................................................باب هل السجود لشخٍص آفر؟]١٣٦[

  ٥٣٩..باب هل المشارآة في البرلمان آفر أآبر؟ والتفريق بين الكفر العملي واالعتقادي]١٣٧[

  ٥٤٦..........................................»من آفر مسلمًا فقد آفر«: صباب معنى قوله ]١٣٨[

  ٥٤٨...باب هل يكفر من عطل الجهاد؟ والكالم على الفرق بين الكفر العملي واالعتقادي]١٣٩[

  ٥٥١..............تله؟وهل يجب ق" اآليات الشيطانية"باب هل َآَفَر سلمان رشدي بكتابه ]١٤٠[
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 ٦٣٣ 
  ٥٥٤..................»من قال أنا يهودي أو نصراني فهو آما قال«:  صباب معنى قوله]١٤١[

  ٥٥٧...........................................................................باب هل المنتحر آافر؟]١٤٢[

  ٥٥٩............................................... آفر؟صباب هل الكذب المتعمد على النبي ]١٤٣[

  ٥٦١...........................................؟باب ما حد اإلعراض عن دين اهللا الذي يكفر صاحبه]١٤٤[

  ٥٦٢.............................................................................باب هل صدام آافر؟]١٤٥[

  ٥٦٤........................................................................باب ذآر أذناب الخوارج]١٤٦[

  ٥٦٥................................................................................باب بدعة البراءة]١٤٧[

  ٥٦٦.......................................................باب َردُّ شبهٍة لمكفري أصحاب الكبائر]١٤٨[

  ٥٦٨.........................باب في الرد على من يكفر بالذنوب ومن يوجب تعذيب الفاسق]١٤٩[

  ٥٧٠............................. صباب هل إخراج أهل الكبائر من النار خاص بأمة محمد]١٥٠[

  ٥٧١..........................................................باب من عقائد الخوارج في العبادات]١٥١[

  ٥٧٢.............................................................................باب هل للقاتل توبة؟]١٥٢[

  ٥٧٣............................................................................................باب منه]١٥٣[

  ٥٧٥..................................................................باب هل يقبل اهللا توبة القاتل؟]١٥٤[

باب آيف الجمع بين عدم قبول توبة القاتل  وبين ما هو معلوم من قبول توبة الكافر؟]١٥٥[
...............................................................................................................٥٧٧  

  ٥٧٨..................باب حكم من يدوس المصحف والكالم على الكفر العملي واالعتقادي]١٥٦[

  ٥٨٧........................................ األرض حال الغضبباب حكم رمي المصحف على]١٥٧[

  ٥٨٩..............................باب امرأة رمت المصحف على األرض هل يطلقها زوجها؟]١٥٨[

إن اهللا ال يغفر أن يشرك ﴿: وقوله تعالى» ..إذا اقتتل مسلمان«: باب الجمع بين حديث]١٥٩[

  ٥٩١........................................................................................................﴾..به

ِقيَل َمْن ُهْم َيا َرُسوَل اللَِّه َقاَل » ...َال َيْجَتِمَعاِن ِفي النَّاِر«: صمعنى قول النبي : باب]١٦٠[
  ٥٩٣..............................................................................»ُمْؤِمٌن َقَتَل َآاِفًرا ُثمَّ َسدََّد«

  ٥٩٥...............................................باب الرد على من قال بأن شيخ اإلسالم آافر]١٦١[

  ٥٩٨.....................................................باب في آفر اليهود مع ما أوتوا من علم]١٦٢[

  ٥٩٩..........................................باب هل يباح الدعاء على الكفار في قنوت الوتر؟]١٦٣[
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 ٦٣٤ 
  ٦٠٠..........................................باب هل الفرح بتغيير رؤساء أمريكا خلل عقدي؟]١٦٤[

  ٦٠٦...........................................باب هل يجوز استغابة الكافر والمشرك وسبهم؟]١٦٥[

  ٦٠٧.......................................................باب هل يجوز لعن اليهود والنصارى؟]١٦٦[

  ٦٠٨.....................................................................باب هل يجوز لعن المعين؟]١٦٧[

  ٦١٠..ى أصول وفروع وربط ذلك بمسائل التكفيرالكالم حول مدى صحة تقسيم الدين إل]١٦٨[

  ٦١٢............................................................................................باب منه]١٦٩[

  ٦٢٢............................................................................................باب منه]١٧٠[

  ٦٢٧.....................................................................................................الفهرس

  


